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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού
Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου
● Ημερίδα στη Νεράϊδα (20.6.10) για Παραμεγδόβιο
● Να γίνει τώρα η γέφυρα Μέγδοβα!
● Ερώτηση στη Βουλή για την κατασκευή της
● Η Ευρυτανία πρότεινε στο ΕΣΠΑ το τμήμα

Δ

υστυχώς το τρίμηνο που διανύσαμε δεν είχαμε κάποια ελπιδοφόρα εξέλιξη για τη Γέφυρα Μέγδοβα
και την κατασκευή του τελευταίου και μοναδικού
εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα του Παραμεγδόβιου. Έγκυρη και πλήρη ενημέρωση γιαυτά μας
δίνει το κείμενο που έγραψε ο ίδιος ο Νομάρχης Καρδίτσας
κ. Αλεξάκος και δίπλα, στο κέντρο της πρώτης σελίδας δημοσιεύουμε. Το κείμενο συντάχθηκε στην τελευταία (28.5.10)
επίσκεψη, από τις συχνές που κάνει εκεί ο Πρόεδρος του Τ. Σ. Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Φώτη
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Ο Χορός του Συλλόγου
Σαρανταπόρου
Ο χορός - συνεστίαση των μελών και φίλων του
Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου θα γίνει την Κυριακή, 15 Αυγούστου
2010, στην πλατεία του Σαρανταπόρου, 9:30 μ.μ.
Ορχήστρα γνωστών καλλιτεχνών θα μας κρατήσει
συντροφιά μέχρι το πρωί.
Σας περιμένουμε να γλεντήσουμε όλοι μαζί μέσα
σε ένα καθαρά δικό μας περιβάλλον.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος
Νεράϊδα – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Μπράβο στον Πρόεδρο Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη για τη σημαντικότατη αυτή πρωτοβουλία του
δίνοντας λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα.
➜ Περισσότερα στη σελ. 5.

Ε

ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ –
ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΑ

ίναι καιρός πλέον να συμπεριληφθεί σε κάποιο
πρόγραμμα των Νομαρχιών Καρδίτσας και Ευρυτανίας η επισκευή και η ασφαλτόστρωση του
δρόμου Σαραντάπορο – Μαυρόλογγο – Τριφύλλα.
Ο δρόμος αυτός ανοίγει άλλους ορίζοντες στον τουριστικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής και δημιουργεί
προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερες επιλογές
στον επισκέπτη, τον τουρίστα και σε κάθε διερχόμενο
από την περιοχή μας .
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Καλλικράτης

Η Νεράϊδα Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Καρδίτσας. Τα σύνορα Δήμου Καρπενησίου και Δήμου
Καρδίτσας στο «Πλατανόρεμα»!!!
➜ Περισσότερα στη σελίδα: 16

www.neraida-dolopwn.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο
internet. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου
θα βρείτε τα πάντα για τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται.

Ενημέρωση από το Νομάρχη
Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο για
την πορεία των οδικών έργων
και μελετών περί του τοπικού
διαμερίσματος της Νεράιδας

Γ

ια το δρόμο Καρδίτσας- Αγρινίου, σε πρόσφατη
συνάντηση του Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκου με τον Υφυπουργού Υποδομών κ.
Γιάννη Μαγκριώτη διαφάνηκε καταρχήν η θετική
στάση του Υφυπουργού για την ένταξη του συνόλου του έργου στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Υποδομών. Ο Νομάρχης Καρδίτσας
συνεργάζεται με τις Γενικές Γραμματείς Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας ώστε με κοινή προσπάθεια να
βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για την ολοκλήρωση
των μελετών ώστε να καταστεί «ώριμο» το έργο για
ένταξη στο ΕΣΠΑ.
Για το δρόμο Νεράιδα- Τριφύλλα, ο εργολάβος
θα ξεκινήσει τις εργασίες περίπου στις 15 Ιουνίου
με στόχο να ολοκληρωθεί τη φετινή περίοδο, πάντα
στο μέτρο που θα υπάρξει ικανοποιητική χρηματοδότηση.
Όσον αφορά το δρόμο Νεράιδα- Γιαννουσέικα
έχει ασφαλτοστρωθεί περίπου το 1/3 του μήκους
του δρόμου, με την εργολαβία που εντάχθηκε στο
πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ και ολοκληρώθηκε και καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το υπόλοιπο τμήμα του
δρόμου να ενταχθεί είτε στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ
είτε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
Καρδίτσα 28-5-10

30 χρόνια
«Χρονικά Νεράϊδας»

Τ

ο πρώτο φύλλο της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» κυκλοφόρησε
το καλοκαίρι του 1980. Φέτος το καλοκαίρι συμπληρώνονται ακριβώς 30 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας. Επειδή στο πρώτο φύλλο είχαν γραφεί
πολύ σημαντικά (και πάντα επίκαιρα) πράγματα
στις στήλες «Θέσεις – Απόψεις», «Ιστορικά Θέματα», «Έργα που πρέπει να γίνουν στο χωριό»,
«Απολογισμός Εργασιών του Συλλόγου - Ιδρυτικά
Μέλη του» κ.λ.π. αναδημοσιεύουμε ολόκληρο το
τετρασέλιδο 1ο φύλλο, στις σελίδες 7, 8, 11 και
12, ώστε να ξαναδιαβαστεί απ’ όλους μας. Το
αναδημοσιεύουμε επίσης στη μνήμη του αείμνηστου Κώστα Ι. Ζήση, που ήταν ο πρώτος και
για πολλά χρόνια υπεύθυνος σύνταξης αυτής της
Εφημερίδας και αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 2
χρόνια που λείπει από κοντά μας. Ευχόμαστε η
Εφημερίδα μας να συνεχίσει να εκδίδεται και σε 10
χρόνια νάμαστε καλά να γιορτάσουμε και τα 40
χρόνια της. Χρόνια Πολλά.

Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας

Άρχισαν ξανά και συνεχίζονται αυτές τις μέρες οι
εργασίες της δεύτερης φάσης για την αποπεράτωση
του κτηρίου. Εκτελούνται εργασίες στο ταβάνι, σοβατίσματα στους τοίχους κ.λ.π. Η οικονομική βοήθειά
μας πρέπει να συνεχιστεί γιατί απομένουν ακόμα
να γίνουν τα πλακάκια στο δάπεδο, κουφώματα κ. ά.
Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτό ας μιλήσει με
τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
➜ Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στίς σελίδες: 3 & 15.

Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα
και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
του οδικού άξονα Καρπενήσι –
Λίμνη Πλαστήρα
● Ημερίδα στη Νεράϊδα (20.6.10) για τα τμήματα
● Έγιναν τα τεχνικά Πλατανόρεμα – Τριφύλλα
● Άνοιξε (για 4Χ4) ο δρόμος πρός Μοναστήρι
● Ερώτηση στη Βουλή για Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Οδοιπορικό της κ. Περιφερειάρχη στον άξονα

Ε

νημέρωση πλήρη και έγκυρη για τα τελευταία
εναπομείναντα αυτά τμήματα του άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα μας δίνει το κείμενο
που έγραψε ο ίδιος ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Αλεξάκος και δίπλα, στο κέντρο της σελίδας δημοσιεύουμε.
Το κείμενο συντάχθηκε κατά την επίσκεψη για ενημέρωση που είχε στη Νομαρχία (28.5.10) ο Πρόεδρος του
Τ. Σ. Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης. Ευχαριστούμε
θερμά τον κ. Φώτη Αλεξάκο για την γραπτή αυτή ενη-
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Ο Χορός του Συλλόγου
Νεράϊδας
Ο Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010 το
βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας.
Απανταχού της γής Νεραϊδιώτες να είμαστε
όλοι παρόντες στην κορυφαία αυτή εκδήλωση
– αντάμωμα και να γλεντήσουμε ως το πρωί
με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα που θα
υπάρχει.
Το Σάββατο 14/8/10 το απόγευμα θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στον ίδιο χώρο.
Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ημερίδα Νεράϊδας

Ημερίδα θα γίνει την Κυριακή 20 Ιουνίου
2010, ώρα 11 π. μ., στην κεντρική πλατεία
Νεράϊδας, για τις οδικές συνδέσεις της περιοχής. Να είμαστε όλοι εκεί διεκδικώντας τα
δίκαια και χρόνια αιτήματά μας.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 9.
Αλλαγή Αντιδημάρχου στο Δ. Ιτάμου
Παραιτήθηκε (αρχές Μαΐου) ο Αντιδήμαρχος κ.
Ευάγγελος Σωτηρλής και τη θέση του πήρε ο
κ. Θωμάς Τσαντίλης.
➜ Περισσότερα στη σελίδα 10 .

Υ/Η Νεράϊδας

Επιμένει ακόμα ο επιχειρηματίας; Κάνει μελέτη για την απέναντι όχθη; Η απόφαση του Τ.
Σ. γιατί δεν συζητήθηκε ακόμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο;
➜ Περισσότερα στη σελίδα 15.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας
εύχονται στους απανταχού Νεραϊδιώτες και φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας

Καλό Καλοκαίρι
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ο κόσμος της τέχνης
Μεράκι κυνηγού

Στη Μπέσια θα γυρίσω

Στη Μπέσια θέλω για να βγώ
σε μια ψηλή κορφούλα
να αγναντέψω και να δώ
από ψηλή ραχούλα,

Τη Μπέσια πόνεσα να δώ, κοντά της να γυρίσω
την νοιώθω αγιότοπο, πάω να προσκυνήσω.

σ’ όσα καρτέρια φύλαγα
κάποτε για γουρούνια
τότε όπου τριγύρναγα
στα Βούζια και στα Κλούρια.

Βλέπω καμπάνα κρεμαστή, Χονταίων θείο δώρο
σε δέντρο αιωνόβιο, της εκκλησιάς το χώρο.

Στο Παλιοχώρι να σταθώ, στη βρύση να καθίσω
έχω πολλά να θυμηθώ, θα κλάψω θα δακρύσω.

Ένα μαρτυρικό χωριό που τόσβησε η μοίρα
φωτιά, μαχαίρι, ξεριζωμός, με τούρκικη πλημμύρα.

Να βγεί τραγούδι ζηλευτό
μέσα απ’ την καρδιά μου
να τραγουδήσω και να πώ
όλα τα βάσανά μου.

Πέτρινα λείψανα παντού, νεκρό χωριό θαμμένο
παντού απλώνεται σιωπή, μόνιμα πικραμένο.

Όλοι μου φίλοι κυνηγοί
και συγγενείς γλεντάτε
καθώς γουρούνια και λαγοί
αβέρτα κυνηγάτε.

Ν’ ανοίξουν τάφοι για να βγούν, πάλι ζωή ν’ ανθίσει
στο πικραμένο το χωριό, χαρά θε να γυρίσει.

Γιατί παράταση η ζωή
στον κόσμο μας δεν παίρνει
και σ’ όλους μας ένα πρωί
τα γέρατα μας φέρνει.
Κι ήρθανε τα γεράματα
και διώξανε τα νιάτα
μα δεν υπάρχουν φάρμακα
γι’ αυτά πανάθεμάτα.
Ήθελα ακόμα μια χρονιά
να πάω να κυνηγήσω
την όμορφη σα ζωγραφιά
τη Μπέσια να γυρίσω.
Να χαιρετίσω τα βουνά
και τις κοντοραχούλες
τα μονοπάτια τα στενά
τις γάργαρες βρυσούλες.
Τα γάργαρα και κρύα νερά
του κάτασπρου Μπεσιώτη
που πίνεις νερό μία φορά
και κάνεις νέο συκώτι,
τους καταρράχτες, κι ύστερα
μες στα στενά σπηλιές
όπου αγριοπερίστερα
χτίζουνε τις φωλιές.
Κι εκεί στου βράχου την κορφή
το όμορφο Καστράκι
που μια ολόκληρη ζωή
μου έμεινε μεράκι.

Χτυπώ να φέρει Ανάσταση, στην πικραμένη μάνα
στο Παλιοχώρι το νεκρό, Χονταίων η καμπάνα.

Να στήσουνε πασχαλινό χορό, μπροστά στην εκκλησία
να πούν τραγούδια θλιβερά, παλιά τους ευτυχία.
Παπα-Γιώργης Δήμου

ΨΑΛΜΟΣ Ν’. 50
«Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα
έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.
Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας
μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν
με ...».
Είναι οι πρώτοι στίχοι, από τον
γνωστό μας 50ο ψαλμό. Γιατί γράφτηκε
όμως και ποιος τον έγραψε;
Οι ψαλμοί είναι 150 (Ψαλτήριο) και
τους έγραψε ο βασιλιάς Δαβίδ (1000 π.
Χ – 961 π. Χ.). Στα Εβραϊκά: David =
προσφιλής, αγαπητός.
Είναι ποιήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που ως ψαλμοί έχουν χρήση
μεγάλη στη λειτουργική ζωή της εκκλησίας. Αναφέρονται στο μεγαλείο του Θεού
και στην ανάγκη που έχει ο αμαρτωλός
άνθρωπος να φύγει από την αμαρτία και
να σώσει την ψυχή του.
Ο 50ος ψαλμός θεωρείται ο κατεξοχήν ύμνος του αμαρτωλού που ζητάει
συγγνώμη από το Θεό για τις αμαρτίες
του και γράφτηκε από τον Δαβίδ για
ένα δικό του διπλό αμάρτημα που ήταν
φόνος και μοιχεία.

Ο Ουρίας ήταν ένας δυνατός και
γενναίος αξιωματικός του Δαβίδ που είχε
μια πανέμορφη γυναίκα, τη Βηθσαβεέ.
Ο Δαβίδ όταν την είδε την ερωτεύτηκε
παράφορα και σκέφτηκε δόλια να την
κάνει δική του. Έστειλε τον Ουρία στην
πρώτη γραμμή της μάχης σκόπιμα για
να σκοτωθεί, όπως και έγινε, και έτσι η
Βηθσαβεέ ανήκε νόμιμα στο βασιλιά.
Ο Θεός που είδε την διπλή αμαρτία
έστειλε τον Προφήτη Νάθαν να ελέγξει
τον Δαβίδ. Ο Προφήτης χρησιμοποίησε
την έξυπνη εικόνα ενός βοσκού που είχε
μόνο μια προβατίνα και ενός άλλου που
είχε πολλές. Είπε στο βασιλιά Δαβίδ πως
αυτός που είχε τις πολλές σκότωσε το
βοσκό της μιάς και την πήρε στο κοπάδι του. Ο βασιλιάς Δαβίδ απαντά: «πές
μου το όνομά του γιατί αυτός πρέπει να
πεθάνει!». Ο Προφήτης τότε του απαντά: «αυτός είσαι εσύ!».
Από τότε και πέρα ο Δαβίδ πέρασε τη ζωή του με κλάμα ζητώντας από
το Θεό συνέχεια συγγνώμη και έτσι μας
άφησε τους 150 ψαλμούς.
Κορυφαία ποιήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας στους αιώνες.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Ο χωριανός μας Άγγελος Λιάπης
Πρόεδρος Συνεδρίου Γυναικολογίας
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Π

ανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας διοργανώθηκε πρόσφατα στην
Αθήνα, Πρόεδρος του οποίου ήταν
ο αγαπητός χωριανός μας, Ιατρός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Άγγελος
Λιάπης. Οι εργασίες του τριήμερου
αυτού Συνεδρίου διεξήχθησαν στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 19
έως 21 Μαρτίου 2010. Το Συνέδριο
παρακολούθησαν διακεκριμένοι
Έλληνες και ξένοι καθηγητές Ιατροί, ειδικευμένοι Ιατροί, φοιτητές,

Κτηνοτροφικά
και Τυροκομικά
προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά
Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191

Νοσηλεύτριες και Μαίες.
Σκοπός
του Συνεδρίου ήταν η
ενημέρωση
των Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
σε θέματα Ουρογυναικολογίας και
η ανταλλαγή απόψεων γύρω από
τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα
τους.
Για το σκοπό αυτό είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες επιστήμονες, ειδικοί στα θέματα της Ουρογυναικολογίας.
Το πρόγραμμα του επιστημονικού Συνεδρίου περιελάμβανε θέματα τα οποία ενδιέφεραν όλους
τους Μαιευτήρες – Γυναικολόγους,
ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, οι
οποίοι ασκούν την ειδικότητα, είτε
σαν δημόσιοι λειτουργοί είτε στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και
τους Ουρολόγους που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της
ακράτειας των ούρων.

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

Υλικά παραδίδονται αυθημερόν
Επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέδων και
χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π.

Τηλ.: 2441 0 94527

Κιν.: 697 332 4119 Κώστας Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800
www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com

Κι απ’ την Αγιά Παρασκευή
στο τέλος να περάσω
στα ερείπια ένα κερί
ευλαβικά ν’ ανάψω.
Και να χτυπήσω μια αυγή
τη δυνατή καμπάνα
να μαζευτούν οι κυνηγοί
όλοι εκεί αντάμα.
Ηλίας Δ. Γάκης

Σημείωση: Το αρχικό αυτό ποίημα του Ηλία Δ. Γάκη διαμόρφωσε
σε τετράστιχα με ομοιοκαταληξία
ο Κώστας Ι. Κόκκινος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας
του Χρήστου
Αθήνα - Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 9621997 / Κιν.: 694
8079798
• Ο Ηλίας είναι γιός του
Χρήστου Μπέλλου

Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι χωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του αείμνηστου Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο
Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος.
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Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Η Αριστέα και ο παπα-Θεόδωρος
Ζήσης, γυιός της Σοφίας και του αείμνηστου παπα-Γιάννη Ζήση, απέκτησαν
κοριτσάκι (το 3ο τους παιδί), την Παρασκευή 9 Απριλίου 2010, στο Αιτωλικό
Μεσολογγίου όπου διαμένουν και είναι
Εφημέριος ο παπα-Θεόδωρος.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Ο Γιάννης και η Αποστολία Βούλγαρη – Βάλα, κόρη της Ελένης και του Κώστα Βούλγαρη (Γραμματέα), βάπτισαν
το αγοράκι τους με το όνομα Ορέστης,
την Δευτέρα του Πάσχα 5 Απριλίου
2010, στην Καρδίτσα όπου διαμένουν.
● Η Όλγα και ο Γιάννης Καραμέτος

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ.
Ιτάμου) γυιός της Βάϊας και του Τάσου
Καραμέτου, βάπτισαν την κόρη τους με
το όνομα Βάϊα – Χρυσοβαλάντω, την
Κυριακή 25 Απριλίου 2010, στην Ι. Μ.
Γεννήσεως Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας.
● Η Χρύσα και ο Γιάννης Κουσάνας,
γυιός της Μερόπης και του Ηλία Κουσάνα, βάπτισαν κοριτσάκι τους με το όνομα Ελευθερία – Μαρίνα, το Σάββατο 5
Ιουνίου 2010, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου,
Καρέα - Βύρωνα, στην Αθήνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

● Ο Χρήστος Λιάπης, γυιός της Βιργινίας και του Ηλία Λιάπη και η Φωτει-

νή Ακρίβου από το Μακρυχώρι Καρδίτσας, παντρεύτηκαν το Σάββατο 15
Μάη 2010, στον Προφήτη Ηλία - Χίλια
Δέντρα Καρδίτσας.
● Ο Γεώργιος Μακρής, γυιός του Νίκου και της Ζωής Καραμέτου-Μακρή
(εγγονός των αείμνηστων Περσεφώνης
και Γεωργίου Καραμέτου), και η Ελισάβετ Ταλιαμπέ, παντρεύτηκαν το Σάββατο 29 Μαΐου 2010, στο Μάστρο Οινάδων Μεσολογγίου.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

2010, στην Καρδίτσα και η κηδεία έγινε
το Σάββατο στη Νεράϊδα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010, έγινε
στην Κατοχή Μεσολογγίου το 40ήμερο μνημόσυνο στην μνήμη του παπαΓιάννη Ζήση.
Αιωνία του η μνήμη.

● Πέθανε η Σοφία Χαλάτση, σύζυγος
του Μένιου Χαλάτση και μητέρα του
Νίκου, του Αποστόλη και της Πόπης, σε
ηλικία 86 ετών, την Πέμπτη 27 Μαΐου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Για την κατασκευή του νέου Οστεοφυλακίου
Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:
1. Αυγέρη – Θέου Περσεφώνη του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 231), εις μνήμην του θείου της Χριστόδουλου Κ. Κουσάνα.
2. Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων/νου,
προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ.
232), εις μνήμην του Χριστόδουλου Κ. Κουσάνα.
3. Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων/νου,
προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ.
233), εις μνήμην του Νικολάου Β. Καραμέτου.
4. Κουσάνας Ηλίας του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 234).
5. Σπανός Νικόλαος του Ιωάννου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 235),

εις μνήμην του Χριστόδουλου Δήμου και
της Ιουλίας Δήμου.
6. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ, (αρ. απόδ. 236), εις μνήμην του
Χριστόδουλου Κουσάνα.
7. Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 237),
εις μνήμην του Χριστόδουλου Κουσάνα και
Βασίλη Κουσάνα.
8. Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 238),
εις μνήμην του Χριστόδουλου Δήμου και
Ιουλίας Δήμου.
9. Λιάπη Ντίνα χήρα Κων/νου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 240), εις
μνήμην του πεθερού της και της πεθεράς
της Νικολάου και Μαρίας Λιάπη.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Δωρεά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Ευχαριστήριο

Οι Οικογένειες: Ηλία Κ. Κουσάνα, Γεωργίου
Κ. Κουσάνα, Νικολάου Κ. Κουσάνα, Ιουλίας
Κουσάνα – Καραμέτου και Τασίας Κουσάνα – Κυριάκη, προσέφεραν για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας το ποσό των 250 ευρώ, εις
μνήμην του αδελφού τους Χριστόδουλου
Κουσάνα.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.

Ευχαριστούμε θερμά τον χωριανό μας Βαγγέλη Μαργαρίτη, σύζυγο της Σοφίας Ζήση,
που μας έδωσε το πρώτο φύλλο της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων»
αλλά και τα άλλα φύλλα από το αρχείο του
που επιμελώς διατηρούσε. Έτσι μπορέσαμε
να αναδημοσιεύσουμε το 1ο φύλλο με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης των 30 χρόνων της Εφημερίδας μας.
Συντακτική Επιτροπή & Δ. Σ. Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας.

Δωρεά για το
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Ο Βασίλης Κατσούλης του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 239),
εις μνήμην του εξαδέλφου του Χριστόδουλου Κουσάνα, για την αποπεράτωση του
νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τη Δωρεά.
Προσφορές στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας
● Ο Νίκος Χρ. Μακρής (από Μεγαλάκκο)
εις μνήμην του γαμπρού του Κωνσταντίνου
Λώλου (συζύγου της αδελφής του Ευαγγελίας που διαμένει στον Άγιο Κων/νο Φθιώτιδας) προσέφερε το ποσό των 35 ευρώ, στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
● Ο Νίκος Χρ. Μακρής (από Μεγαλάκκο) εις
μνήμην του κουμπάρου του Χριστόδουλου
Κ. Κουσάνα, προσέφερε το ποσό των 35
ευρώ, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά τον χωριανό μας Νίκο Μακρή.

● Πέθανε ο Βαγγέλης Χαβδούλας, που
διέμενε απέναντί μας, μεταξύ Καροπλεσίου και Κουκέϊκα, γνωστός όλων μας
αφού ερχόταν στο χωριό, στα πανηγύρια
κ.λ.π., σε ηλικία 70 ετών, την Κυριακή
25 Απριλίου 2010, τη νύχτα και η κηδεία
έγινε την Δευτέρα στο Καροπλέσι.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Μνημόσυνο

Ενισχύσεις για Εφημερίδα
α/α Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.).............................................. ΕΥΡΩ
1 Αυγέρη - Θέου Περσεφώνη του Δημ. (1224)................................20
2 Βουρλιάς Κων/νος του Ηλία (1227)..................................................20
3 Βουρλιάς Κων/νος του Νικ. (1231)....................................................10
4 Βουρλιάς Νικόλαος του Κων. (1232)................................................. 10
5 Γάκης Ηλίας (790)....................................................................................10
6 Δήμος Νικόλαος του Γεω. (1229).......................................................70
7 Δήμος Σπύρος του Κων. (1228)..........................................................30
8 Καραγιώργος Νικόλαος (795).............................................................10
9 Κατσούλης Βασίλειος του Δημ. (1233)............................................50
10 Καφαντάρης Ευάγγελος (1016).......................................................... 10
11 Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά (1226)..............................................20
12 Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (792).......................................................... 10
13 Κριαράς Αθανάσιος (1015)..................................................................20
14 Λιάπη Ντίνα χήρα Κων/νου (1225)...................................................50
15 Λιάπης Κων/νος του Δημ. (791)......................................................... 10
16 Λιάπης Νικόλαος του Αναστ. (1230)................................................. 10
17 Μητσιάκης Κων/νος του Νικ. (1223)................................................20
18 Μονάντερος Πέτρος του Κων. (793)................................................. 10
19 Μπαλτής Δημήτριος του Στελ. (796)................................................ 20
20 Παπουτσόπουλος Στέλιος (794)........................................................ 20
21 Σαμαράς Ηλίας του Δημ. (1222)......................................................... 20
22 Σπανός Γεώργιος του Ευαγ. από Σάμο (823)................................. 50
23 Σπανού - Γρόσου Στέλλα του Ευαγ. (825)....................................... 20
24 Σπανού - Κορνιά Ελευθερία από Σάμο (824).................................20
25 Σπινάσας Απόστολος από Αταλάντη (λογ. τραπ.)....................... 25
26 Τσιτσιμπής Σπύρος του Ιωάν. (912)..................................................30
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Ενισχύσεις για Σύλλογο Αποδήμων
α/α

1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.).............................................. ΕΥΡΩ
Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν. (960).....................................................20
Θάνου - Ζήση Ανθούλα (961).............................................................20
Κουσάνας Δημήτριος του Κων. (962)...............................................50
Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη (Πρ. Συλ. Μαυρομμάτας)(959).............50

Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Ο Βασίλειος Κατσούλης του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 1233),
για την Εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας –
Δολόπων» και τους σκοπούς του Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Πήρε Πτυχίο Ιατρικής
Ο Δημήτρης Μπέλλος, γυιός της Μήνας και του Λάμπρου Μπέλλου
(εγγονός των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη Μπέλλου), τελείωσε
επιτυχώς πρόσφατα την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου. Τώρα,
φέτος, κάνει το Αγροτικό του στο χωριό Ρεγγίνι Φθιώτιδας.
Στο νέο χωριανό μας, επιστήμονα Δημήτρη, ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Ο Αθανάσιος Η. Κατσούλης, προσέφερε το
ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 1017), εις μνήμην
Χριστόδουλου Κ. Κουσάνα, για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράιδας
Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Η κα. Μαρία Κων. Λάμπρου προσέφερε στο
Σύνδεσμο Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου το ποσό των πενήντα (50) € σε μνήμη του συζύγου της Κων/νου.
Την ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστήριο
Ο σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια, ευχαριστούμε θερμά και μέσα
από την Εφημερίδα του χωριού μας, όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το χαμό της πολυαγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Σοφίας Χαλάτση.

Τέντες παντός τύπου

Αυτοματισμοί ● Πέργκολες ● Μουσαμάδες ● Ζελατίνες
Συνέπεια ● Ποιότητα ● Εγγύηση

Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος (Παραλιακή οδός)
Τηλ.: 2235 0 32419 κιν.: 697 2719407
•

Ο Μάριος είναι γυιός της Ντίνας και του αείμνηστου Κώστα Λιάπη
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

μέρωση που έδωσε για την εφημερίδα μας.
Πιο εκτενή και λεπτομερή ανάλυση αυτών θα έχουμε βέβαια σε
λίγες μέρες στην Ημερίδα που θα
γίνει στην πλατεία Νεράϊδας, στην
οποία όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες.
Εμείς από εδώ τώρα θα αναφέρουμε με λίγα λόγια την υπάρχουσα προς το παρόν κατάσταση των
έργων αυτών και κάποιες ενέργειες
που έγιναν (με χρονολογική σειρά)
προς ενημέρωση των απανταχού
Νεραϊδιωτών.
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, τον Μάη, όλα τα τεχνικά στο
τμήμα από Πλατανόρεμα έως
Τριφύλλα (Σπίτι Διαβάτη). Ο εργολάβος («Αχελώος») άρχισε να κατασκευάζει τα τεχνικά την Δευτέρα
12.4.10 (μετά του Θωμά) και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε την
Παρασκευή 7.5.10. Έγινε καλή δουλειά μόνο που σε ένα τεχνικό στις
«Λεύκες» πρέπει να προστεθούν 2
ακόμα σωλήνες ώστε ο δρόμος να
γίνει ευθεία. Το μπετόν έκανε στο
Πλατανόρεμα όπου είχε ξεφορτώσει σωλήνες και τα άλλα υλικά. Στο
κομμάτι έγιναν συνολικά 8 τεχνικά
ενώ μεταξύ των χωραφιών μετά
του «Μουλαημέρ» προς Τριφύλλα τοποθετήθηκαν εσωτερικά και
αποστραγγιστικές τσιμεντοσωλήνες. Όλα εκεί είναι τώρα έτοιμα για
να στρωθεί χοντρό χαλίκι το οποίο

οι αρμόδιοι πρέπει να φροντίσουν
ώστε να είναι καλής ποιότητας από
το χαλιά. Το τμήμα αυτό από Πλατανόρεμα έως Τριφύλλα είναι βέβαια

ως γνωστόν, τυπικά, αρμοδιότητας
Δήμου Φουρνά και Νομαρχίας Ευρυτανίας.
Από Ζαχαριά μέχρι Φτερό-

Η Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέφθηκε το χωριό μας

Τ

ο χωριό μας, τη Νεράϊδα επισκέφθηκε η Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Γερακούδη, το
Σάββατο του Λαζάρου 27.3.2010.
Αφορμή της επίσκεψης ήταν η περιοδεία που έκανε μετά από προφορική πρόσκληση του Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου και του
Δημάρχου Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλα.
Με το οδοιπορικό αυτό στην περιοχή μας θέλησε να δεί προσωπικώς
η ίδια τον οδικό άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου αλλά και τον
Παραμεγδόβιο και το που θα γίνει
η γέφυρα Μέγδοβα. Όλα τα προαναφερόμενα έργα είναι ως γνωστόν
αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Νομαρχίας Καρδίτσας. Η κ.
Περιφερειάρχης θέλησε να έχει ιδία

τησής τους από πλευράς Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Στη συνέχεια η κ. Γενικός ακολούθησε η ίδια τη διαδρομή από τη Λίμνη
Πλαστήρα μέχρι το Καρπενήσι μέσω
Νεράϊδας ώστε να δεί «ιδίοις όμασι»
τα υπό κατασκευή τμήματα του οδικού
άξονα Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι.
Τα 4 τζίπ λοιπόν πέρασαν τον Ίταμο, τα
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου και έφτασαν στο Μοναστήρι όπου έγινε μικρή
στάση. Μεγάλη εντύπωση έκανε στην
κ. Περιφερειάρχη η ωραία τοποθεσία
και η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου
Νεράϊδας. Θαύμασε αρκετή ώρα την
μαγευτική τοποθεσία και το βυζαντινό
αυτό μνημείο του χωριού μας και των

Περιφερειάρχης, Νομάρχης, Δήμαρχοι, Πρόεδρος και κάτοικοι στην Τριφύλλα μπροστά στο σπίτι του Διαβάτη στις 27.3.10

εικόνα της περιοχής υλοποίησής
των. Τόσο των εκτελούμενων όσο
και των υπό εκκρεμότητα χρηματοδότησης τμημάτων.
Πιο αναλυτικά η τεράστιας σημασίας για τον τόπο μας αυτή περιοδεία:
Το Σάββατο 27.3.10 η Γενική Γραμματέας (Περιφερειάρχης) Θεσσαλίας
κ. Γερακούδη ανέβηκε στη Λίμνη Πλαστήρα. Μαζί της ήταν ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, ο Δήμαρχος
Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας, ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης
κ. ά. Πρώτη στάση οι Κατασκηνώσεις
Καστανιάς για τις οποίες υπάρχει σε
εξέλιξη ένα πρόγραμμα χρηματοδό-

Αγράφων. Προχωρώντας λίγα μέτρα
είδαν από κοντά τη μεγάλη ζημιά που
έγινε με την κατολίσθηση και αφού
ήταν αδύνατον να περάσουν από εκεί
ακολούθησαν την διαδρομή ΜεγαΛάκκος, Σαραντάπορα και έφτασαν στη Νεράϊδα όπου εδώ κάθισαν λίγη ώρα για
καφέ σε κεντρικό καφενείο του χωριού
μας συζητώντας με τους κατοίκους.
Λίγο πρίν φτάσουν στο χωριό μας
έκαναν στάση στη ράχη «Σταυρός» απ’
όπου ο Νομάρχης κ. Αλεξάκος εξήγησε στην κ. Περιφερειάρχη πως λίγα
χιλιόμετρα πιο κάτω θα γίνει η Γέφυρα
Μέγδοβα, δείχνοντας το ποτάμι από
κάτω και την πορεία του. Επίσης της

εξήγησαν πως απ’ τη Νεράϊδα μέχρι
τη Μαυρομμάτα υπάρχει το πολυσυζητημένο τελευταίο εναπομείναν τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου.
Με την χρηματοδότηση του οποίου
ολοκληρώνεται η σύνδεση Καρδίτσας
– Αγρινίου.
Συνεχίζοντας προς Τριφύλλα απόλαυσαν τη μαγευτική διαδρομή μέσα
στο συνεχόμενο ελατόδασος βλέποντας και τις εργασίες που μέχρι τώρα
έχουν γίνει στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Στον αυχένα της Τριφύλλας έγινε
στάση όπου τους περίμενε ο Δήμαρχος
Φουρνάς κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος
τονίζοντας και αυτός την τεράστια σημασία της ολοκλήρωσης του οδικού
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου αλλά και του Παραμεγδόβιου. Εκεί
στην Τριφύλλα με φόντο το Σπίτι του
Διαβάτη βγήκε και η αναμνηστική φωτογραφία που δημοσιεύουμε.
Στη συζήτηση που έγινε εκεί η κ.
Περιφερειάρχης αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των οδικών αυτών αξόνων
και την αναγκαιότητα της υπολειπόμενης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωσή τους.
Από την Τριφύλλα ο Νομάρχης
Καρδίτσας, ο Δήμαρχος Ιτάμου και ο
Πρόεδρος Νεράϊδας με τους χωριανούς μας επέστρεψαν στη Νεράϊδα και
από εδώ για Καρδίτσα, ενώ η κ. Περιφερειάρχης θέλοντας να φτάσει στο
Καρπενήσι αναχώρησε για εκεί μέσω
Κλειτσού, Φουρνάς, Βελουχιού. Στο
Καρπενήσι η κ. Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Βασίλη Καραμπά με τον οποίο συνδέονται με μακρά φιλία.
Ευχαριστούμε θερμά τις Αρχές του
Νομού μας αλλά περισσότερο την κ.
Περιφερειάρχη για την τεράστιας σημασίας αυτή κίνησή της να επισκεφθεί
η ίδια τα εκτελούμενα αλλά και τα υπό
εκκρεμότητα χρηματοδότησης έργα
της περιοχής μας.
Νεράϊδα 15.5.2010

λακκα οι παγωνιές του χειμώνα
δυστυχώς έκαναν ζημιά στα τσιμέντα των ρείθρων τα οποία είχαν
πέσει πέρσι αργά ενώ είχαν πιάσει
τα κρύα. Αυτό πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη ώστε τα υπόλοιπα
τσιμέντα να πέσουν πολύ νωρίτερα
πρίν πιάσουν οι πάγοι.
Στο τμήμα από Φτερόλακκα
έως έξοδο χωριού Νεράϊδας μέχρι σήμερα δυστυχώς ο εργολάβος
(Κατσάκης) δεν άρχισε εργασίες
ώστε να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση του τελευταίου αυτού κομματιού. Όλοι μας αναρωτούμαστε
γιατί δεν δουλεύει τώρα που είναι η
καταλληλότερη εποχή για αυτές τις
εργασίες. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε
οργασμό εργασιών Νοέμβριο και
Δεκέμβριο; Ο κ. Νομάρχης μας ενημερώνει πως ο εργολάβος θα ξεκινήσει εργασίες περίπου στις 15 Ιουνίου, αυτές τις μέρες δηλ. που ήρθε
η εφημερίδα στα χέρια σας.
Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος
στην κατολίσθηση για Μοναστήρι
την Τετάρτη 5.5.10. Ο δρόμος αυτός
ήταν κλειστός για 139 μέρες. Βέβαια
εκεί αν και άνοιξε Ι. Χ. δεν μπορεί να
περάσει αλλά μόνο 4Χ4. Πρέπει να
μπούν σωλήνες και να γίνει τεχνικό
καλό με τοιχοποιία ομοίως με τον
από πάνω δρόμο όπως γράφαμε
στο προηγούμενο φύλλο.
Για την χρηματοδότηση του
τελευταίου εναπομείναντος τμήματος από διασταύρωση Νεράϊδας
(θέση «Κωσταντέϊκες») μέχρι Γιαν-

νουσέϊκα έγινε ερώτηση στη Βουλή (9.5.10) από τον Βουλευτή κ. Ταλιαδούρο. Ολόκληρη την ερώτηση
αυτή θα βρείτε σε άλλο ξεχωριστό
κείμενο.
Επίσκεψη – περιοδεία σε όλο
τον άξονα από Λ. Πλαστήρα μέχρι
Καρπενήσι πραγματοποίησε η Γ. Γ.
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γερακούδη το Σάββατο του Λαζάρου
27.3.10. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το
οδοιπορικό αυτό θα βρείτε σε άλλο
ξεχωριστό κείμενο.
Σχετικά με το «ΠΙΝΔΟΣ» είδαμε κάποια δημοσιεύματα και θα τα
αναφέρουμε. Στις 9.4.10 οι Ευρυτανικές Εφημερίδες έγραφαν πως με
υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού ήρθαν νέες πιστώσεις από το
«ΠΙΝΔΟΣ» στην Ευρυτανία. Στις
29.4.10 διαβάσαμε στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες πως ήρθαν νέες
πιστώσεις από το «ΠΙΝΔΟΣ» στην
Καρδίτσα. Εκτός αυτών σε επιστολή
που έστειλε (15.4.10) ο Πρόεδρος
της ΤΕΔΚ Καρδίτσας, ο αρμόδιος
Υπουργός απάντησε πως το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» θα συνεχιστεί
κανονικά και μάλιστα σύντομα θα
ανακοινωθεί και η επόμενη 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής.
Κλείνοντας να ξανατονίσουμε πως γενική απαίτηση όλων μας
είναι ελεγκτές και ελεγχόμενοι να
φροντίσουν ώστε να γίνουν σωστά τα έργα, απολύτως σύμφωνα
με τις μελέτες.
Νεράϊδα 30.5.2010
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Να χρηματοδοτηθεί το έργο ασφαλτόστρωσης Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ»

O

Βουλευτής Καρδίτσας και
τ. Υφυπουργός Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, με
ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, κ. Δ.
Ρέππα, ζητά την ολοκλήρωση της
χρηματοδότησης για την ασφαλτόστρωση του εναπομείναντος
τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα,
του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου, από το Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ», προκειμένου
να ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση
των δύο όμορων περιοχών.
Ειδικότερα η ερώτηση του κ.
Ταλιαδούρου έχει ως εξής:
Α. Στην 4η Συνεδρίαση της
Επιτροπής του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», την 5.5.2007 εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα τμήματα του οδικού
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου μέσω του Δ. Δ. Νεράϊδας, του
Δήμου Ιτάμου, Νομού Καρδίτσας,
όπως παρακάτω:
1. Από οικισμό Γιαννουσέϊκα
Καροπλεσίου έως διασταύρωση
Νεράϊδας, μήκους 7.700 μέτρων. Το
έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά με
το ποσό των 500.000 €, με το οποίο
και περατώθηκε το 1/3 του έργου.
Το εναπομείναν τμήμα των 2/3, μήκους 5.100 μέτρων χρήζει άμεσης
χρηματοδότησης.
2. Από Νεράϊδα έως τα όρια των
Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας,
στη θέση Τριφύλλα, μήκους 7.000
μέτρων, χρηματοδοτήθηκε με ποσό
1.300.000 €, με το οποίο το έργο
περατώνεται εντός των ημερών και
παραδίδεται στην κυκλοφορία.
3. Από όρια Νομών Ευρυτανίας
και Καρδίτσας έως Δ. Δ. Κλειτσού
Δήμου Φουρνά του Νομού Ευρυτανίας παραδόθηκε στην κυκλοφορία
το καλοκαίρι του 2009.
Β. Στην 6η Συνεδρίαση της

Επιτροπής του Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», την 3.3.2008 εντάχθηκε στο
πρόγραμμα το τμήμα από όρια Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας έως
Κορίτσα, Δήμου Φουρνά Ν. Ευρυτανίας, μήκους 4.100 μέτρων. Το έργο
χρηματοδοτήθηκε με 790.000 € και
παραδόθηκε στην κυκλοφορία το
καλοκαίρι του 2009.
Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι το μόνο τμήμα του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου,
που παραμένει αδιάβατο όλους τους
μήνες του χρόνου, για ικανό αριθμό
τουριστών, είναι αυτό μεταξύ διασταύρωσης Νεράϊδας και οικισμού
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου μήκους
5.100 μέτρων. Σημειωτέον ότι όλος
ο υπόλοιπος οδικός άξονας Λίμνης
Πλαστήρα – Καρπενησίου, είναι
ασφαλτοστρωμένος.
Τέλος, τονίζω ιδιαίτερα ότι κύριος σκοπός της οδικής σύνδεσης
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου,
πέραν της ανάδειξης της φυσικής
καλλονής της περιοχής αυτής, θα
προβεί σε άρση του συγκοινωνιακού αποκλεισμού των ορεινών
οικισμών, θα αποτρέψει τον οικονομικό μαρασμό των εναπομείναντων
κατοίκων αλλά θα δημιουργήσει
και σοβαρότατες προϋποθέσεις για
βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, δεδομένου του όγκου των
επισκεπτών, καθώς ο εσωτερικός
τουρισμός στην ευρύτερη περιοχή
διανύει περίοδο έντονης άνθισης.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ.
Υπουργός:
1. Προτίθεται να συνεχισθεί η
χρηματοδότηση του υπόλοιπου έργου, δηλαδή του οδικού τμήματος
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, των 5.100
μέτρων από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ»;
2. Εάν όχι, προτίθεται να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο από άλλο
πρόγραμμα;
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου

Στις 27.3.10 (του Λαζάρου) είχαμε την επίσκεψη στο χωριό μας
και περιοδεία στην περιοχή μας της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γερακούδη. Η κ.
Περιφερειάρχης ενημερώθηκε επι
τόπου από τον Νομάρχη Καρδίτσας
κ. Αλεξάκο τόσο για τη γέφυρα όσο
και για την ολοκλήρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος από
Νεράϊδα μέχρι Μαυρομμάτα. Περισσότερα για την επίσκεψη – περιοδεία
αυτή θα βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο. Να σταθούμε λίγο εδώ και να

τονίσουμε την μεγάλη δημοσιότητα
που έδωσαν οι Ευρυτανικές εφημερίδες στην περιοδεία αυτή.
Η Ευρυτανική εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» (396/31.3.10)
με έκδηλο ενθουσιασμό την επόμενη μέρα είχε στην πρώτη σελίδα πηχυαίο τίτλο: «Πράσινο φώς για τον
Παραμεγδόβιο» και σε μεγάλο κείμενο των μέσα σελίδων δημοσίευε
τις αποκλειστικές δηλώσεις προς την
εφημερίδα που έκανε η κ. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Τις δηλώσεις αυτές
θα βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο. Δυστυχώς (και το λέμε με λύπη μας) η
περιοδεία αυτή της κ. Περιφερειάρχη για τις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες
πέρασε εντελώς απαρατήρητη. Ούτε
μια αράδα δεν έγραψαν για το δρόμο Καρδίτσας – Αγρινίου…
Στις 16.4.10 ο Πρόεδρος Τ. Σ.
Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης επισκέφθηκε την κ. Περιφερειάρχη
στο γραφείο της στη Λάρισα και την
ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον που
έδειξε για την περιοχή μας.
Στις 22.4.10 ο αρμόδιος για τα
Δημόσια Έργα Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης προήδρευσε σε σύσκεψη
όλων των Θεσσαλικών φορέων που

έγινε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
όπου έγινε αναφορά από το Νομάρχη Καρδίτσας κ. Αλεξάκο για το
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα του
Παραμεγδόβιου.
Στις 5.5.10 οι Ευρυτανικές εφημερίδες έγραφαν για την 2ήμερη
επίσκεψη που έκανε στην Ευρυτανία
η Περιφερειάρχης Στερεάς κ. Διαμαντοπούλου. Δημοσίευαν δε και
την λίστα των έργων που ζήτησαν οι
φορείς Ευρυτανίας από την κ. Περιφερειάρχη. Με έκπληξη μεγάλη είδαμε στη λίστα αυτή να αναφέρεται το
έργο: «Μελέτη της Παραμεγδόβιας
οδού (Άγραφα – Όρια Θεσσαλίας –
Λ. Πλαστήρα)». Έτσι ακριβώς όπως
το γράφουμε!!! Αμέσως ο Πρόεδρος
του Τ. Σ. Νεράϊδας επικοινώνησε με
τον κ. Βουλευτή και Δημάρχους Ευρυτανίας οι οποίοι το απέδωσαν σε
λάθος των δημοσιογράφων…
Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα όπως είπαμε και στην αρχή θα
έχουμε στην Ημερίδα που θα γίνει
την Κυριακή 20 Ιουνίου στην πλατεία
Νεράϊδας και στην οποία πρέπει όλοι
μας να είμαστε παρόντες.

γικά προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των μελετών. Γίνονται συνεχής έλεγχοι
και αν όλα πάνε καλά μέχρι τέλους του έτους, ενδεχομένως η
Περιφέρεια Στερεάς να έχει στα
«χέρια» της την ώριμη μελέτη
του δρόμου.
Ακόμη η κ. Γερακούδη πολύ

στην οικονομία του τόπου κι
αυτό θα γίνει μόνο με το να
αξιοποιηθούν στο ακέραιο οι
πόροι του ΕΣΠΑ. Πρέπει όλοι να
καταλάβουμε ότι το ΕΣΠΑ είναι
η τελευταία μας ελπίδα, διότι η
Ε. Ε. δεν πρόκειται να ξαναδώσει
χρήματα στην Ελλάδα, μέχρις
ότου να σταθεί ξανά γερά στα

Πλαστήρα και με το Βελούχι –
Καρπενήσι. Έτσι εξασφαλίζεται
η επισκεψιμότητα και η εύκολη
πρόσβαση μεταξύ των τριών
αυτών νομών. Κατ’ επέκταση η
ανάπτυξη των τριών περιοχών
θα είναι τεράστια. Θα υπάρχουν
εναλλακτικοί τρόποι και είδη
τουρισμού, και όλες τις περιόδους οι προαναφερθείσες περιοχές θα κατακλύζονται από ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη της κ. Γερακούδη στο Καρπενήσι οφείλετε στην μακροχρόνια φιλία της που την ενώνει
από τα φοιτητικά τους χρόνια
με τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Βασίλη Καραμπά, και η οποία
ανανεώθηκε το περασμένο
Σάββατο (του Λαζάρου) με την
συνάντησή τους.

Η Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Γερακούδη και ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Αλεξάκος ανάμεσα
στο Δήμαρχο Ιτάμου κ. Τσαντήλα και τον Πρέοδρο Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη, στη ράχη
στο Σταυρό, σε στάση που είχαν εκεί κατά την επίσκεψη – οδοιπορικό της 27.3.10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά την Ευρυτανική Εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός»
για το σημαντικότατο αυτό κείμενο που
δημοσίευσε. Ταυτοχρόνως αναρωτούμαστε γιατί οι Καρδιτσιώτικες Εφημερίδες δεν μπόρεσαν να δημοσιεύουν ένα
τέτοιο κείμενο; Δεν θα ήταν αυτό υπέρ
των συμφερόντων (οικονομικών κ.λ.π.)
της Καρδίτσας; Γιατί κύριοι δεν αναφέρεται στις Εφημερίδες της Καρδίτσας
ο Παραμεγδόβιος; δηλ. η σύνδεση της
Καρδίτσας με Αγρίνιο – Πάτρα;
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Αλεξάκο για το γραπτό αυτό κείμενο
που έστειλε στην εφημερίδα μας.
Πιο εκτενή και λεπτομερή ανάλυση αυτών θα έχουμε στην Ημερίδα Νεράϊδας (20.6.10) στην οποία
όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες.
Προς ενημέρωση των αναγνωστών μας θα αναφέρουμε από εδώ
κάποιες ενέργειες (με χρονολογική
σειρά) που είχαμε το τρίμηνο που
μας πέρασε και αξίζει, κατά τη γνώμη
μας, να τις ξέρουν όλοι.
Στις 3.3.10 διαβάσαμε στις Ευρυτανικές εφημερίδες ότι η Νομαρχία Ευρυτανίας μέσα στη λίστα
των έργων που έκανε για το ΕΣΠΑ
μεταξύ των άλλων έργων πρότεινε
και το έργο: «Διαπεριφερειακή οδός
Δάφνη – Μαυρομμάτα – Νεράϊδα
Καρδίτσας (Μαυρομμάτα – όρια Νομού Καρδίτσας)», προϋπολογισμού
12.000.000 ευρώ. Είναι μια σημαντικότατη κίνηση ασχέτως εάν εγκριθεί
από τα ανώτερα κλιμάκια. Μπράβο
στη Νομαρχία Ευρυτανίας που πρότεινε το έργο για το ΕΣΠΑ. Στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες, που κάθε μέρα
«ξεψαχνίζουμε», δεν μπορέσαμε δυστυχώς να δούμε ανάλογη πρόταση.

Λάρισα 16.4.10: Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Νεράιδας στο γραφείο της Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Γερακούδη σε ολιγόλεπτη συνάντηση που είχαν.

Αν βλέπαμε θα λέγαμε χίλια μπράβο,
αλλά δεν είδαμε.
Στις 13.3.10 διαβάσαμε στις
εφημερίδες της Καρδίτσας για την
ερώτηση που έκαναν στη Βουλή οι
Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ. κ. Παφίλης,
Σκυλλάκος και Μωραΐτης για την
Γέφυρα Μέγδοβα. Η ερώτηση ήταν
πάνω στο Υπόμνημα των Δημάρχων
που στο προηγούμενο φύλλο δημοσιεύσαμε και κατέληγε ερωτώντας
τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικός Παλμός» Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Πράσινο φώς
για τον Παραμεγδόβιο

Π

ράσινο φώς για το υπό
κατασκευή τμήμα του
Παραμεγδόβιου δρόμου έδωσε η Γ. Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Πόπη
Γερακούδη με αποκλειστικές
δηλώσεις της στην εφημερίδα μας.
Η Περιφερειάρχης σε επίσκεψή της στο Καρπενήσι (Σάββατο 27.3.10) συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας και Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Βασίλη Καραμπά, με τον
οποίο μεταξύ άλλων συζήτησαν
και για το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του Παραμεγδόβιου.
Όσον αφορά το τμήμα εντός
ορίων Θεσσαλίας (Νεράϊδα – γέφυρα Μέγδοβα) η κ. Γερακούδη
μας είπε ότι μετά από επίσκεψη
των τεχνικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας στο σημείο αυτό
δρομολογούνται όλες εκείνες οι
ενέργειες, έτσι ώστε να εκπονηθεί το συντομότερο δυνατόν η
μελέτη κατασκευής του έργου,
προκειμένου αυτή να υποβληθεί για χρηματοδότηση. Παρότι

βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο
αυτής της κίνησης το έργο θα το
τρέξουμε γιατί θεωρούμε ότι η
κατασκευή του Παραμεγδόβιου
θα δώσει μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης τόσο στην Ευρυτανία και την ευρύτερη περιοχή,
όσο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για το ίδιο θέμα η κ. Γερακούδη μας δήλωσε ότι βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία με την Γ. Γ.
της Περιφέρειας Στερεάς κ. Διαμαντοπούλου, προκειμένου να
περπατήσει και η χρηματοδότηση της μελέτης που αφορά το
τμήμα του Παραμεγδόβιου, που
βρίσκεται από την πλευρά της
Ευρυτανίας (γέφυρα Μέγδοβα –
Μαυρομμάτα).
Μάλιστα γι’ αυτό το θέμα
επικοινωνήσαμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και από
το Γραφείο της κ. Γενικού μας
απάντησαν ότι οι μελέτες για το
δρόμο Μαυρομμάτα – Νεράϊδα
(Μαυρομμάτα – γέφυρα Μέγδοβα) είναι σε εξέλιξη, λόγω όμως
της μορφολογίας του εδάφους,
δημιουργούνται πολλά γεωλο-

Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος
Νεράϊδα – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Η

διάνοιξη του δρόμου από
Νεράϊδα μέχρι Σωτήρως
είχε γίνει ως γνωστόν
πρό «Καποδίστρια», το 1995 επί
προεδρίας αειμνήστου Χρήστου
Ζήση. Στο υπόλοιπο τμήμα από
Σωτήρως μέχρι Κουκέικα η διάνοιξη έγινε επί πρώτης θητείας
του νύν Δημάρχου το 2000 αλλά
η ένωση μετά αμελήθηκε.
Δέκα (10) χρόνια τώρα τα λίγα
μέτρα από του Σάββα τη βρύση
μέχρι τα Κουκέϊκα, (για διάφορους
λόγους), δεν είχαν καθαριστεί ποτέ,
δυσκολεύοντας τη διάβαση όχι
μόνο αυτοκινήτων αλλά και ανθρώπων πεζών. Φέτος με πρωτο-

βουλία (και προσωπική επίβλεψη)
του Προέδρου Νεράϊδας Κώστα
Πλατσιούρη (και του Αγροφύλακα του Δήμου κ. Κατσιούλα), το
κομμάτι αυτό επιτέλους άνοιξε. Η
μπουλντόζα που ο ίδιος ζήτησε
από τη Νομαρχία Καρδίτσας για
τον καθαρισμό των δρόμων, ξεκινώντας απ’ τη Νεράϊδα, έφτασε
την Παρασκευή 30.4.10 στη βρύση
Σάββα όπου διαμόρφωσε το ρέμα
ώστε να φεύγουν έξω τα νερά για
να στεγνώσει ο δρόμος. Την Δευτέρα 3.5.10 η μπουλντόζα συνέχισε το καθάρισμα του στεγνού
πλέον οδοστρώματος και έφτασε
στα σπίτια του οικισμού Κουκέϊκα

ευγενικά μας κατέθεσε τις απόψεις και τις ιδέες της για την
ανάπτυξη των δυο όμορων περιοχών.
Η αγωνία μας για την ανάπτυξη των τόπων μας είναι μεγάλη. Στόχος μας είναι να γίνουν
έργα προστιθέμενης αξίας σε
περιοχές που έχουν να αναδείξουν πολλά και να συμβάλλουν

πόδια της.
Με την ασφαλτόστρωση
των δρόμων Λίμνης Πλαστήρα
– Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κλειτσός – Καρπενήσι
ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο
στην ανάπτυξη των περιοχών
μας. Αμέσως ενώνουμε τρείς (3)
μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Τα Μετέωρα με τη Λίμνη

ενώνοντας το δρόμο με αυτόν που
οδηγεί στο Καροπλέσι. Τις επόμενες
μέρες μπήκαν σωλήνες στη βρύση
Σάββα να παίρνουν το νερό εκτός
δρόμου και πέρασε και το γκρέϊ-

ντερ διαμορφώνοντας καλύτερα
το οδόστρωμα. Έτσι οι γείτονές
μας Καροπλεσίτες μπορούν άνετα
να έρθουν με το αυτοκίνητό τους,
στις 6 Αυγούστου στο πανηγύρι

Έτσι φαίνεται η Νεράϊδα απ’ τα Κουκέϊκα. Σε πρώτο πλάνο η μπουλντόζα ενώ δουλεύει
ανοίγοντας το δρόμο και αποκαθιστώντας την συντομότερη σύνδεση μεταξύ Νεράϊδας και Καροπλεσίου δια μέσω Σωτήρως – Κουκέϊκα.

Νεράϊδα 30.5.2010

Σωτήρως (στην ωραία τοποθεσία
του εξωκκλησίου αυτού) αλλά και
όλοι οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν την σύντομη αυτή διαδρομή.
Το τόσα χρόνια κλειστό αυτό
κομμάτι (εκτός των άλλων) εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους και
για την πυρασφάλεια της περιοχής.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ήταν
πολύ δύσκολη η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων. Για την περίπτωση πυρκαγιάς όλοι οι δρόμοι
πρέπει να είναι ανοιχτοί.
Χίλια μπράβο και συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη για την
σημαντικότατη αυτή πρωτοβουλία
του. Έδωσε λύση σε ένα χρόνιο
πρόβλημα. Μπράβο του.
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Ιστορικών στοιχείων Εκλογικού
Καταλόγου 1865 συνέχεια

Ψ

άχνοντας στα αρχεία του Καρπενησίου κατορθώσαμε και
βρήκαμε το πρωτότυπο του
Εκλογικού Καταλόγου (Ε. Κ.) του 1865
που στο προηγούμενο φύλλο εκτενώς
δημοσιεύσαμε. Διαπιστώσαμε πως τα
ονοματεπώνυμα είναι ακριβώς τα ίδια
και στο πρωτότυπο με αυτά που εμείς
δημοσιεύσαμε. Η μια και μοναδική διαφορά που βρήκαμε είναι το επάγγελμα των 8 πρώτων ονομάτων από τα 13
του μικρού ένθετου Καταλόγου. Από
τον α. α. 1170 έως και 1177 το επάγγελμα είναι ποιμένας. Με επάγγελμα
ποιμένας λοιπόν αναφέρονται στον Ε.
Κ. οι: Βλαχογιώργος Αθανάσιος (1170),
Λιάπης Γεώργιος (1171), Κοσκούτης
Γεώργιος (1172), Βλάχος Γεώργιος
(1173), Γρούνας Ευάγγελος (1174),
Γρούνας Ευαγγελάκος (1175), Γρούνας
Ζήσης (1176) και Γρούνας Ιωάννης. Οι
υπόλοιποι αναφέρονται όλοι ως Γεωργός στο επάγγελμα.
Ενημερώνουμε τους αναγνώστες
χωριανούς μας πως σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε στοιχεία για το χωριό μας κι
από άλλους Ε. Κ. τόσο παλιότερους
(20 χρόνια πρίν Ε. Κ. του 1845) όσο
και νεότερους (20 χρόνια μετά Ε. Κ.
του 1885).
Έχουμε βρεί και θα δημοσιεύσουμε Συμβολαιογραφική πράξη (την
παλαιότερη Ευρυτάνων στη Λαμία)
κατοίκων της Σπινάσας του έτους
1835.
Επίσης επεξεργαζόμαστε στοιχεία για το χωριό μας τη Σπινάσα
(αλλά και του Κύφου & της Μπέσιας) που βγαίνουν από έγγραφα του
1663!!!
Το σημαντικότερο όμως όλων
είναι ότι μπορούμε πλέον τώρα να
δημοσιεύσουμε τα ονοματεπώνυμα
των κατοίκων του χωριού μας του
έτους 1454 όπως είναι γραμμένα στο
Οθωμανικό Φορολογικό Κατάστιχο
του έτους αυτού. Υπομονή, σε λίγο
καιρό, θα τα δείτε όλα αυτά στις σελίδες της Εφημερίδας μας.
Προς το παρόν όμως τώρα ας
επανέλθουμε στον ήδη δημοσιευθέντα Ε. Κ. του 1865, παραθέτοντας μερικά πρόσθετα σχόλια πάνω στα στοιχεία αυτού του Ε. Κ.
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο πως το επώνυμο με τους περισσότερους χωριανούς μας το 1865 είναι
το Θάνος. Το συναντάμε 13 φορές.
Οκτώ (8) φορές ως Θάνος και πέντε (5)
φορές ως Θάνου. Παλαιότερο πατρικό σπίτι του γένους Θάνου είναι κατά
πάσα πιθανότητα αυτό μεταξύ Παπαδόβρυσης και Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου.
Από συζητήσεις με ηλικιωμένους
χωριανούς μας μάθαμε πως τουλάχιστον δύο (2) σημερινά επώνυμα προέρχονται από το γένος Θάνος.
● Από το Θάνος προέρχεται το σημερινό επώνυμο Μητσάκης. Λένε
πως μακρινός πρόγονος με το όνομα
Θάνος Δημήτριος, φωνάζοντάς τον
οι γονείς του με το υποκοριστικό του
Δημήτρης, Μήτσος, Μητσάκος, Μητσάκης τελικά κράτησε ως επώνυμό
του το Μητσάκης. Το πατρικό σπίτι
του γενάρχη αυτού δεν ξέρουμε που
υπήρχε. Κατά πάσα πιθανότητα στη
«Γελαδόβρυση». Μετά ήρθαν τα παιδιά κι έχτισαν το «Σταυρέϊκο» δίπλα
στου Κατσούλη στην πάνω άκρη του
χωριού. Αν κάποιος έχει ακούσει κάτι
σχετικό σε διήγηση ας μας το πεί να το
γράψουμε.
● Από το Θάνος προέρχεται και το
σημερινό επώνυμο Γάκης. Λένε πως
μακρινός πρόγονος με το όνομα
Θάνος Γεώργιος, φωνάζοντάς τον οι
γονείς του με το υποκοριστικό Γεώργιος, Γιώργος, Γιωργάκης, Γάκης τελικά
κράτησε ως επώνυμό του το Γάκης.
Διηγήσεις αναφέρουν πως το πατρικό
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σπίτι του γενάρχη αυτού ήταν μεταξύ του Καραβάνα και του Μαργαρίτη,
πάνω από τον κεντρικό δρόμο, όπου
σήμερα το σπίτι του αείμνηστου Κώστα Γάκη.
● Ο Ζαχαρής, που αναφέρεται στον Ε.
Κ. (Ζαχαρής Κώστας γεν. 1827), είχε το
πυργόσπιτο που είχαμε φωτογραφία
στο προηγούμενο φύλλο και το οποίο
αργότερα το αγόρασε κάποιος Δήμος,
μάλλον ο αδελφός του «Κουφινά», Κώστας Δήμος.
● Σχετικά, τέλος, με το σημερινό επώνυμο Χαλάτσης, να αναφέρουμε (για
να μαθαίνουν οι νεότεροι), πως δεν
αναφέρεται στον Ε. Κ. γιατί πρέπει να
ήρθε στη Σπινάσα λίγα χρόνια μετά,
μέσα δεκαετίας 1870. Ήταν ο πρώτος
Ιερέας – Εφημέριος στην μετεπαναστατική Σπινάσα. Ο θρυλικός παπαΔημήτρης Χαλάτσης. Ήρθε (κατά τις
διηγήσεις) από την Μολόχα, για την
ακρίβεια από την παλιά Απιδιά εκ της
οποίας δημιουργήθηκαν η σημερινή
Απιδιά, το Βαθύλακκο και η Μολόχα.
Όποιος έχει ακούσει κάτι άλλο σχετικά
ας μας το πεί. Γεγονός όμως είναι πως
ήταν πολύ εργατικός, είχε κάνει πολλά
χωράφια. Να αναφέρουμε, ενδεικτικά και μόνο, πως ξεχέρσωσε κι έκανε
χωράφια ( με αμέτρητα πεζούλια) όλη
την πλαγιά από το Μουχτούρι μέχρι
την Ψηληβρύση! Αδιανόητο αυτό για
ένα σημερινό άνθρωπο. Εκεί στο «χωραφάκι» είχε χτίσει και σπίτι τα ερείπια
του οποίου (ανάμεσα σε αιωνόβιες
βελανιδιές) σώζονται ακόμα σήμερα!
Το σπίτι αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο πατρικό του γένους αυτού όπου
γεννήθηκαν όλα τα παιδιά, τα οποία
αργότερα έχτισαν τα σπίτια τους στο
χωριό, πάνω απ’ τη σημερινή πλατεία.
Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε από όσους χωριανούς μας έχουν
ακούσει περισσότερα στοιχεία για το
γενεαλογικό τους δέντρο να τα γράψουν ή να μας τα πούν, για να τα δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας. Είναι
η ιστορία του χωριού μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: Ευχαριστούμε θερμότατα (και μέσα από την
Εφημερίδα μας) τον κ. Γιάννη – Ανάργυρο Μαυρομύτη για την πολύτιμη βοήθειά του στην έρευνά μας.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Ιστορικών στοιχείων συνέχεια για τον χωριανό μας Ζιάκα

Μ

ε αφορμή (όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο) μια αμερικανίδα που αναζητά στοιχεία για τους προγόνους
της, συζητώντας με ηλικιωμένους χωριανούς μας, ανακαλύπτουμε πολλές
άγνωστες πτυχές της ιστορίας του χωριού μας, της Νεράϊδας και στους αιώνες
Σπινάσας των Αγράφων.

Η αμερικανίδα είναι η Tina Chason, κόρη του Λάμπρου Ζιάκα που γεννήθηκε στο
χωριό μας το 1894 και πήγε στην Αμερική το 1911, όπου έκανε οικογένεια και έζησε
την υπόλοιπη ζωή του.
Διαβάζοντας όσα γράφαμε σχετικά στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
ο αγαπητός χωριανός μας (και αναγνώστης της εφημερίδας μας) Σωτήρης Βουρλιάς
που εδώ και πολλά χρόνια ζεί στην Αμερική, μας τηλεφώνησε ζητώντας την διεύθυνση
και το τηλέφωνο της Tina Chason για να μιλήσουν και να συναντηθούν. Ο Σωτήρης
Βουρλιάς (και όλοι με αυτό το επώνυμο χωριανοί μας) είναι εκ των πραγμάτων συγγενής της αμερικανίδας αυτής. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Σύλλογο Παραρουσιωτών
Ευρυτανίας οι οποίοι με προθυμία μας έδωσαν το τηλέφωνο και με τη σειρά μας το
δώσαμε στον Σωτήρη Βουρλιά για να επικοινωνήσουν.
Το Πάσχα στο χωριό σε συζητήσεις που ανοίξαμε με ηλικιωμένους επιβεβαιώθηκαν για ακόμα μια φορά όσα γράφαμε.
Οι διηγήσεις επιμένουν πως ο πατέρας του Λάμπρου Ζιάκα ήταν ο Θεόδωρος Ζιάκας. Όλοι επιμένουν με βεβαιότητα πως το όνομά του ήταν Θεόδωρος και όχι Δημήτρης. Συγκεκριμένα διήγηση αναφέρει πως ο Θεόδωρος Ζιάκας ήταν σύγχρονος του
Αντρέα Κατσούλη (Κατσλαντρέα), πατέρα του Κώστα Κατσούλη (Κατσλοκώτσιου),
Ο Λάμπρος Ζιάκας (πατέρας της
παππού της Γιαννούλας, Δημήτρη κ.λ.π. Όπως μολογούσε ο πατέρας ηλικιωμένου Tina) παίζει το αγαπημένο του βιολί
χωριανού μας, ο μεγαλοκτηνοτρόφος Αντρέας Κατσούλης, με τα εκατοντάδες πρόβατα, έλεγε στο Θεόδωρο Ζιάκα: «… Θόδωρε σε περίμενα αλλά δεν ήρθες ούτε σήμερα να με βοηθήσεις στα κοπάδια..» και ο
Θόδωρος απαντούσε: «… έ δεν μπόρεσα και σήμερα Αντρέα, από αύριο θα έρθω…». Αυτό πρέπει να λέγονταν την δεκαετία
του 1880, κατά την οποία ο Αντρέας και ο Θεόδωρος ήταν περίπου 40 ετών. Αναφέρουμε αυτή τη φράση προς επιβεβαίωση
πως σίγουρα ο Θεόδωρος Ζιάκας ήταν σύγχρονος του Αντρέα Κατσούλη. Πολλά τέτοια παρόμοια διηγούνταν οι γεροντότεροι
για τον Θεόδωρο. Από όλα όσα ακούσαμε μας δημιουργείται η εικόνα ενός ανθρώπου πανέξυπνου, κοινωνικού, με ταλέντο
στα ευφυολογήματα και γενικά ενός ανθρώπου που δεν περνούσε απαρατήρητος. Σχετικά τώρα με την οικογενειακή του
κατάσταση:
Ο Θεόδωρος Ζιάκας ήταν με βεβαιότητα δυο φορές παντρεμένος. Όπως είπαμε το σπίτι του ήταν όπου είναι σήμερα
αυτό των αδελφών Μπέλλου. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η
Παρασκευή Μακρή. Με αυτή απέκτησαν δυο παιδιά. Το ένα
παιδί ενώ ήταν ακόμα βρέφος στη σαρμανίτσα κάηκε μαζί μ’
αυτή όταν γύρισε αναμμένο ξύλο απ’ το τζάκι και έπεσε πάνω
του. Το δεύτερο παιδί σκοτώθηκε κι αυτό από ατύχημα καθώς εργάζονταν στις υλοτομίες της Μάρτσας. Αυτό το παλικάρι 15 χρονών που τόσο ξαφνικά σκοτώθηκε δεν το άντεξε
η δυστυχισμένη μάνα του και πέθανε από τη μεγάλη στεναχώρια της. Έτσι χήρος πλέον ο Θεόδωρος Ζιάκας παντρεύτηκε δεύτερη φορά την Μαρία από το Παπαρούσι. Οι διηγήσεις
επιμένουν γιαυτό το όνομα. Οι παπαρουσιώτες όπως είπαμε
την αναφέρουν ως Φωτεινή Λιακού. Αυτό είναι προς διερεύνηση όπως και το όνομα του θείου του που συνάντησε στην
Αμερική. Έτσι λοιπόν με τη σύζυγό του από το Παραρούσι
απέκτησαν τον Λάμπρο. Οι διηγήσεις αναφέρουν πως ο ΘεΗ οικογένεια Chason όταν το καλοκαίρι 2008 επισκέφτηκαν το όδωρος Ζιάκας πέθανε από γηρατειά. Όταν λοιπόν πέθανε
Παραρούσι. Είναι οι: Larry Chason (σύζυγος της Tina), Christy
ο Θεόδωρος η σύζυγός του πήρε το παιδί, τον Λάμπρο και
Chason (κόρη της Tina), Jimmy Zakos (γυιός του Λάμπρου Ζιάγύρισε στο χωριό της, το Παπαρούσι, απ’ όπου το 1911 έφυγε
κα) και η Tina Chason (κόρη του Λάμπρου Ζιάκα).
ο Λάμπρος για την Αμερική.
Πολλά πράγματα μένουν λοιπόν προς διερεύνηση ακόμα. Όμως από εδώ και πέρα το λόγο έχουν οι απόγονοι του γενεαλογικού αυτού δέντρου. Εμείς παρακαλούμε μόνο όσα στοιχεία βρούν (αν θέλουν) ας τα στείλουν στην εφημερίδα μας
προς ενημέρωση όλων των χωριανών μας. Ιδίως αυτά που θα μάθει ο Σωτήρης Βουρλιάς στη συνάντηση που θα έχει στην
Αμερική.
Ο Σύλλογος Παραρουσίου μας έστειλε τις 2 φωτογραφίες που δημοσιεύουμε. Την μια με την οικογένεια Chason όταν
επισκέφτηκαν το Παπαρούσι και την φωτογραφία του Λάμπρου Ζιάκα με το βιολί του. Έπαιζε λένε βιολί γιατί του άρεσε πολύ
η μουσική.

Τι μας απάντησαν από τον Σύλλογο Παπαρουσίου
● Στις 25.3.10 λάβαμε από το Σύλλογο Παπαρουσίου το e-mail με τα εξής στοιχεία:
Διαβάσαμε με ιδιαίτερη χαρά το άρθρο για
το Λάμπρο Ζιάκα στην εφημερίδα του Συλλόγου
σας. Σας ευχαριστούμε θερμά τόσο για τη δημοσίευση του άρθρου όσο και για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που ήδη έχετε συλλέξει. Μελετήσαμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
Θεοδωρόπουλου όπως καταγράφεται στην εφημερίδα σας. Δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχε τόσο
πλούσια καταγραφή στοιχείων από την εποχή
εκείνη.
Για να σας βοηθήσουμε και εμείς στη σωστή
συμπλήρωση του πάζλ, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ένα πιθανό λάθος στην ταυτοποίηση
των προσώπων:
Η μητέρα του Λάμπρου Ζιάκα ονομάζεται
χωρίς αμφισβήτηση Φωτεινή Λιακού (Λιακοφώτω). Ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού μας τη θυμούνται ακόμα, καθώς πέθανε τη δεκαετία του
’40. Το όνομα Φωτεινή επιβεβαιώνεται και από τα
έγγραφα του πλοίου όπου ο Λάμπρος Ζιάκας δηλώνει ως κοντινότερο συγγενή του τη μητέρα του
Φώτω στο Παπαρούσι. Προσέξτε επιπλέον ότι η
πρώτη κόρη του Λάμπρου Ζιάκα ονομάζεται
Fotina (Tina) δηλαδή Φωτεινή. Επομένως η Μαρία από το Παπαρούσι, σύζυγος του Θεόδωρου
Θεοδωρόπουλου – Ζιάκα, μάλλον να είναι το ίδιο
πρόσωπο με τη μητέρα του Λάμπρου Φωτεινή.
Από την καταγραφή σας όμως καταλαβαίνουμε ότι το επώνυμο Ζιάκας δεν εμφανιζόταν σε
άλλη οικογένεια της Σπινάσας πρίν τη χρήση του
από τον Θεόδωρο. Επομένως ο Λάμπρος Ζιάκας

πρέπει να είναι απόγονος του Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου – Ζιάκα και της Μαρίας. Η διαφορά
ηλικίας 65 ετών του Θεόδωρου με το Λάμπρο αυξάνει τις πιθανότητες να είναι εγγονός τους, κάτι
που δικαιολογεί την ασυμφωνία των ονομάτων
μεταξύ των δύο καταγραφών.
Ένα ακόμα αναμφισβήτητο στοιχείο από τα
αρχεία του πλοίου είναι το πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται ο Λάμπρος Ζιάκας στην Αμερική, ο θείος Δημήτρης Ζιάκας. Δεδομένου ότι ο Θεόδωρος
δεν είχε αδελφό Δημήτρη, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο θείος στην Αμερική είναι και αυτός απόγονος (μάλλον γιός) του Θεόδωρου. Ο πατέρας
του Λάμπρου αναφέρεται ως Δημήτρης από ένα
συγχωριανό μας, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από κάποιο επίσημο έγγραφο. Θεωρούμε
πιθανό να έχει γίνει λάθος στο όνομα αυτό, δεδομένου ότι αυτό είναι το όνομα του θείου του Λάμπρου στην Αμερική. Εξάλλου, ο Λάμπρος φέρεται να μη γνώρισε τον πατέρα του και είναι πολύ
πιθανό να ονόμασε το γιό του Δημήτρη (Jimmy)
προς τιμή του θείου που τον υποδέχτηκε και τον
φιλοξένησε στην Αμερική.
Υπάρχει επομένως το ενδεχόμενο μεταξύ
του Θεόδωρου και του Λάμπρου στο γενεαλογικό δέντρο να παρεμβάλλεται άλλο ένα επίπεδο,
το οποίο περιλαμβάνει τα παιδιά του Θεόδωρου,
ανάμεσα στα οποία είναι και ο πατέρας του Λάμπρου με σύζυγο τη Φωτεινή Λιακού, καθώς και
ο θείος Δημήτρης στην Αμερική.
● Στις 26.4.10 λάβαμε από το Σύλλογο Παπαρουσίου το e-mail με τα εξής στοιχεία:
Μας προβληματίζει η διαφωνία σχετικά με τα

ονόματα και θα θέλαμε για αυτό να καταγράψουμε εδώ λίγες σκέψεις:
1) Σχετικά με το όνομα του πατέρα του Λάμπρου, το όνομα που μας δόθηκε από τον ηλικιωμένο συγχωριανό μας είναι Δημήτρης. Εδώ υπάρχει μια πιθανότητα ο συγχωριανός μας να έχει
μπερδέψει το όνομα του πατέρα με το όνομα του
θείου στην Αμερική. Το γεγονός ότι ο Λάμπρος
ονόμασε το ένα παιδί του Δημήτρη δεν αποτελεί
ισχυρή απόδειξη για οτιδήποτε. Δεδομένου ότι
ο Λάμπρος δε γνώρισε πατέρα, θα μπορούσε να
έχει ονοματίσει το παιδί του προς τιμή του θείου
που τον βοήθησε στο ξεκίνημά του στην Αμερική.
2) Σχετικά με το όνομα του θείου στην Αμερική, τα έγγραφα μετανάστευσης αναφέρουν
ότι ο Λάμπρος κατευθύνεται στο θείο του «Dem.
Ziaka». Το «Dem» μπορεί να σημαίνει Δημήτρης
ή Δημοσθένης, οπότε μάλλον δεν έχουμε κάποιο
ακράδαντο στοιχείο για το όνομα αυτό.
3) Σχετικά όμως με το όνομα της μητέρας
του Λάμπρου, τα έγγραφα μετανάστευσης αναφέρουν το όνομα Φώτω. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από τους ηλικιωμένους του χωριού μας που
θυμούνται το Λάμπρο Ζιάκα όταν επισκέφτηκε
τη μητέρα του Λιακο-Φώτω (Φωτεινή Λιακού).
Επιπλέον, αυτό επιβεβαιώνεται και από το όνομα
της κόρης του Tina (από το Φωτεινή), που φέρει
το όνομα της γιαγιάς της.
Επομένως παραμένει αυτή η ασυμφωνία
μεταξύ των ονομάτων Μαρία και Φωτεινή. Ελπίζουμε ο Σωτήρης Βουρλιάς ή άλλοι συγχωριανοί
σας να μας βοηθήσουν να βρούμε την άκρη του
νήματος.
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Ημερομηνία : Κυριακή 20 Ιουνίου, 11 π.μ.
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΟΜΒΟΙ

ασε την οδική
από τους πολίο στα τέλη του
ωρήσει η οδική
Αγράφων. Στη
ΡΔΙΤΣΑΣ έδωων, Ημερίδων,
όκριση από το
ΑΝΙΑ– ΜΟΥΧΑ
ΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗτην διαδρομή.
ναν και πιο δύλόγω κόστους.
ας, ως μια Νοα λάβουν υπότου Αστακού.

ανάγκη σύνδεκαν ή βρίσκοειτσός Ευρυταντικής ορεινής

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παραστείτε και να συμμετάσχετε στις
εργασίες της ημερίδας, που διοργανώνουμε στο

ΜΕ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

11:00 π.μ
11:15 π.μ

Τ.Δ. Νεράϊδας, την Κυριακή 20 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ.
με θέμα την πορεία των μελετών κ εργασιών για την
οδική σύνθεση με ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ, σύνδεση Λίμνης
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΜΟΥ

11:30 π.μ

Με εξαιρετική τιμή
Ο Δήμαρχος Ιτάμου
Βασίλης Τσαντήλας

11:50 π.μ

Από τη συνάντηση των
Νομαρχών Καρδίτσας,
Ευρυτανίας και
των Δημάρχων της
περιοχής στο σημείο
που προτείνεται η
κατασκευή Γέφυρας,
στην προσπάθειά τους να
πετύχουν χρηματοδότηση
του έργου.

Το μοναδικής ομορφιάς φαράγγι του ποταμού Μέγδοβα
που χωρίζει την Θεσσαλία από την Δυτική Ελλάδα

12:00 π.μ

* Τοποθετ
Νομαρχών
Κομμάτων
Θεσσαλίας
κα Κατερί

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔ

Κυριακή 20 Ιουνίου, 11 π.μ.

ομη όμως διακοντά κατά 20

δικής ομορφιάς φαράγγι του ποταμού
Μέγδοβα που χωρίζει την Θεσσαλία από
Συνδιοργάνωση:
ας, ως συγκοιΔΗΜΟΙ: ΙΤΑΜΟΥ ν. Καρδίτσας, ΒΙΝΙΑΝΝΗΣ,
κή
Ελλάδα
και κατασκευή

Ότι απέμεινε από
το Ιστορικό «Μέγα
γιοφύρι» του Μέγδοβα,
που συνέδεε τη
Θεσσαλία με την
Δυτική Ελλάδα
ανατινάχθηκε το 1949
από τον εθνικό στρατό.

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΦΟΥΡΝΑΣ ν. Ευρυτανίας, Τ.Δ. Νεράϊδας
Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών ν. Καρδίτσας,
Εξωρ. Μορφ. Σύλλογος Νεράϊδας και η
Εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ - ΔΟΛΟΠΩΝ», ΔΗ.ΚΕΠ.ΙΤ

νουν πράξη το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

στις

11:00 π.μ.
11:15 π.μ.

1 π.μ.

νης
ΣΙ.

Προσέλευση – Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
Εισήγηση από την Μηχ/ικό της Δ/νσης Δημ. Έργων
Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Βάσω Πετσιά. με θέμα:
«Η πορεία των μελετών του οδικού άξονα: ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ».

Συνδιοργάνωση

11:30 π.μ.

11:40 π.μ.

Εισήγηση, από τον Δήμαρχο Φουρνάς κο
Καρδίτσας
Ηλία Παπουτσόπουλο με θέμα: «Η αποπεράτωση της
οδού Σαραντάπορο – Μαυρόλογγος – Τριφύλλα, ως
τμήμα της οδικής σύνδεσης ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ».

11:50 π.μ.
12:00 π.μ.

Εισήγηση από το Δήμαρχο Βίνιανης κ. Γεωργίου Νίκο
με θέμα «Το οδικό τμήμα Μαυρομμάτα Ευρυτανίας - Όρια ν. Καρδίτσας»
Εισήγηση «Η αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού
«Μέγα γιοφύρι» στον ποταμό Μέγδοβα, από την
Αρχιτέκτονα κ. Κωνσταντίνα Φιρφιρή.

* Τοποθετήσεις Δημάρχων Φραγκίστας, Αγράφων,
Νομαρχών Καρδίτσας – Ευρυτανίας, Βουλευτών ή Εκπροσώπων τους,
Κομμάτων – Φορέων – Πολιτών, Περιφερειαρχών
Θεσσαλίας κα Πόπη Γερακούδη και Στερεάς Ελλάδας
κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου ή εκπροσώπων τους.
Η Οργανωτική Επιτροπή

α
δοβα,

Πλατσιούρης Κων/νος, Πρόεδρος Νεράϊδας
Παπουτσόπουλος Ηλίας, Δήμαρχος Φουρνάς
Γεωργίου Νίκος, Δήμαρχος Βίνιανης
Μπόνιας Θωμάς, Δήμαρχος Φραγκίστας

1949
τρατό.

Amos@hAhoo.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

Α

Στη Βουλή η κατασκευή γέφυρας
στον ποταμό Μέγδοβα

ναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα κατέθεσαν
οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Θανάσης Παφίλης, Αντώνης Σκυλλάκος και Νίκος Μωραΐτης,
με την οποία γνωστοποιούν το αίτημα των Δημάρχων του Δήμου Ιτάμου ν. Καρδίτσας
και Βίνιανης, Φουρνά και Φραγκίστας ν. Ευρυτανίας, με το οποίο ζητούν να χρηματοδοτηθεί
το έργο της κατασκευής Γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα που θα συνδέσει τους νομούς Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μαζί με το κείμενο αυτό, στην 4η σελίδα του «Πρωϊνού

Τύπου», δημοσιεύονταν και φωτογραφία από τη θέση «Ζάχενας» (όπου θα γίνει η γέφυρα), με την
εξής λεζάντα: Ταυρωπός ποταμός. Πάγιο αίτημα του Δήμου Ιτάμου η κατασκευή γέφυρας για σύνδεση της Νεράϊδας Καρδίτσας με την Μαυρομμάτα Ευρυτανίας.

Ημερομην

ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΛ: 24413 53100, FAX: 24410 81653 EmAil: mAyor_itAmos@hAhoo.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΔ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Α΄ Ο οδικός άξονας ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ

Πρώτος, ο μεγάλος οραματιστής και πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης, εμπνεύστηκε και σχεδίασε την οδική
επικοινωνία της Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα (Αγρίνιο, Καρπενήσι). Το όραμά του, αγκαλιάστηκε από τους πολίτες, των Αγράφων και η οδός χαρακτηρίστηκε «Παραμεγδόβιος» όμως παρέμεινε στα χαρτιά και όνειρο στα τέλη του
19ου και όλον τον εικοστό αιώνα. Ορισμένοι πολιτικοί το 1930 και το 1960 προσπάθησαν να προχωρήσει η οδική
σύνδεση χωρίς αποτέλεσμα. Όμως το όνειρο το κρατούσαν ζωντανό φορείς και πολίτες της περιοχής Αγράφων. Στη
δεκαετία του 1980, ο λαϊκός φορέας της περιοχής Αγράφων, η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην ανάγκη κατασκευής του έργου και μέσα από την οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων,
Ανταμωμάτων, δεκάδων Παραστάσεων, κατάθεση υπομνημάτων και δημοσιευμάτων βρήκε ανταπόκριση από το
Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Πρώτα με την κατασκευή του τμήματος ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ– ΡΑΧΟΥΛΑ– ΚΑΣΤΑΝΙΑ– ΜΟΥΧΑ
από την πλευρά του Ν. Καρδίτσας. Το 1989, ανατέθηκε η σύνταξη μελέτης του τμήματος ΦΡΑΓΜΑ- ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΕΓΔΟΒΑ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ. Η μελέτη συντάχθηκε και μετά άρχισαν οι παρεμβάσεις για αλλαγές στην διαδρομή.
! ! ! Το 2002, έγιναν δύο αναθέσεις από τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το εναπομείναν και πιο δύσκολο τμήμα (ΝΕΡΑΪΔΑ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ), οι οποίες δεν περατώθηκαν και κρίθηκαν μη εκτελεστέες λόγω κόστους.
Από το 2007, περιμένουμε τις μελέτες από Νεράιδα- Μαυρομμάτα (μήκος 18χλμ) και κατασκευής γέφυρας, ως μια Νομαρχιακή σύνδεση από εθνική που ξεκίνησε στον αρχικό σχεδιασμό. ! Σήμερα οι κυβερνώντες πρέπει να λάβουν υπόψη και τα οφέλη που θα προκύψουν από την επικοινωνία των δύο σημαντικών λιμανιών του Βόλου και του Αστακού.

Εισήγηση από τον Δήμαρχο Ιτάμου Βασίλη Τσαντήλα με θέμα:
Η σημαντικότερη τουριστική οδική διαδρομή της Πίνδου:
– Βελούχι – Φουρνά
– Νεράϊδα – Φαράγγι
Μέγδοβα
ΙΤΑΜΟΥ«Καρπενήσι
ν. Καρδίτσας,
ΒΙΝΙΑΝΝΗΣ,
ΑΓΡΑΦΩΝ,
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Ποταμού – Λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι – Πύλη Τρικάλων –
Περτούλι
Μετέωρα».
ΦΟΥΡΝΑΣ
ν. –Ευρυτανίας,
Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών ν.

ΗΜΟΙ:

11:40 π.μ

ΗΜΕΡΙ
ΜΕ ΑΓΡΙ

Ν

κ

Β΄ Η οδική σύνδεση ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με την τουριστική ανάπτυξη της λίμνης Πλαστήρα και του Καρπενησίου, επιτακτική είναι η ανάγκη σύνδεσης των δύο τουριστικών περιοχών. Από το 2001 έως σήμερα χρηματοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 20 χλμ. από Αυχένα Καστανιάς Ιτάμου- Γιαννουσέϊκα- Νεράιδα- Τριφύλλα- Κλειτσός Ευρυτανίας. Απομένει τμήμα 5 χλμ. στον ν. Καρδίτσας για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της πιο σημαντικής ορεινής
τουριστικής διαδρομής στην Ελλάδα.
Γ΄ Η οδική σύνδεση ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Σήμερα υπάρχει οδική σύνδεση Καρδίτσας με Καρπενήσι μέσω Ρεντίνας- Φουρνάς. Η πιο σύντομη όμως διαδρομή είναι μέσω Ραχούλας- Σαρανταπόρου- Μαυρολόγγου- Τριφύλλα που φέρνει τις δύο πόλεις πιο κοντά κατά 20
χιλιόμετρα. Απομένει ένα τμήμα 7 χλμ. για την επίτευξη του στόχου.
Οι τρεις οδικές συνδέσεις, αναδεικνύουν το ρόλο του Δήμου Ιτάμου και ειδικά του ΤΔ Νεράιδας, ως συγκοινωνιακού κόμβου. Χρέος της Πολιτείας, φορέων του νομού και των πολιτικών είναι η χρηματοδότηση και κατασκευή
των τριών οδικών τμημάτων που αναβαθμίζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και κάνουν πράξη το
όραμα του Χαριλάου Τρικούπη, έστω και με καθυστέρηση 100 χρόνων. !

Το μοναδ
που χωρί

Κυ

Το μοναδικής ομορφιάς φα
την Δυτική Ελλάδα

Βασίλης Τσαντήλας
Δήμαρχος Ιτάμου

ΦΡΑ

Εφημερ

Θα ξαναχτιστεί το γεφύρι Κοράκου; Γιατί όχι και το Μέγα Γεφύρι;

Ν

α ξανακτιστεί το πέτρινο γεφύρι Κοράκου στον Ασπροπόταμο, στα όρια των νομών
Καρδίτσας και Άρτας, ζητούν
οι κάτοικοι των γύρω χωριών. Το αίτημά τους αυτό
διατύπωσαν σε διανομαρχιακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο σημείο της
ανατιναγμένης γέφυρας και
στην ημερίδα που ακολούθησε την ίδια μέρα (Κυριακή

28.3.10) στη Συκιά Πετρωτού Αργιθέας. Παρόντες εκεί
Νομάρχες, Δήμαρχοι, Σύμβουλοι (Νομαρχιακοί & Δημοτικοί), Πρόεδροι, Σύλλογοι
και πλήθος κόσμου. Όλοι
συμφώνησαν πως το γεφύρι
πρέπει να ξαναχτιστεί όπως
ήταν παλιά.
Το γεφύρι Κοράκου ανατινάχτηκε από τον κυβερνητικό Στρατό τις ίδιες μέρες (καλοκαίρι 1949)
που ανατινάχτηκε και το θρυλικό

Μέγα Γεφύρι, στην περιοχή μας,
στο Μέγδοβα. Με τη δικαιολογία
να μην περνάνε μερικοί σκόρπιοι
αντάρτες που είχαν ξεμείνει στ’
Άγραφα αποκομμένοι από το ΔΣΕ
που μάχονταν στο Γράμμο. Η ανατίναξή του ήταν ένα έγκλημα.
Μήπως ήρθε η ώρα να κινηθούμε κι εμείς με γενική συστράτευση, μεθοδικότητα και συντονισμένα βήματα ώστε να ξαναχτιστεί
και το δικό μας, εδώ στο Μέγδοβα,
αριστούργημα αρχιτεκτονικής, το
θρυλικό Μέγα Γεφύρι;

ΔΗΜΟΙ:

ΙΤΑ
ΦΟ
Καρ
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Μέγα Γεφύρι

Συντάσσεται ήδη μελέτη για την αναστήλωσή του

Λέτε να ξαναδούν τα μάτια μας το Μέγα Γεφύρι κάπως έτσι, να στεφανώνει το
Μέγδοβα, όπως αυτό της Βίνιανης;

E

νώ η εφημερίδα μας είναι κυριολεκτικά «επί του πιεστηρίου», πληροφορηθήκαμε το ευχάριστο γεγονός ότι μηχανικός συντάσσει ήδη μελέτη για να αναστηλωθεί το
θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Την Πέμπτη 3.6.10 ο Πρόεδρος Νεράϊδας
Κώστας Πλατσιούρης πήγε στο Μέγα Γεφύρι με την Αρχιτέκτονα - Μηχανικό κ. Κων/να Φιρφιρή, η οποία έκανε τις σχετικές
μετρήσεις και μέχρι τις 20.6.10 θα έχει έτοιμη τη μελέτη αναστήλωσής του. Η μελέτη θα παρουσιαστεί, σε εισήγηση που θα
κάνει η ίδια, στην Ημερίδα Νεράϊδας (20.6.10). Χίλια μπράβο
σε όλους.

Λαϊκοί και Κληρικοί σε αναμνηστική φωτογραφία με
φόντο την Ι. Μ. Γεννήσεως
Θεοτόκου Νεράϊδας, όπου
τελέστηκε Θεία Λειτουργία
την Τετάρτη 28.4.10 (Μεσοπεντηκοστής).

Άλλαξε πρόσωπο
η πλατεία Σαρανταπόρου

Μοναστήρι Νεράϊδας 28.4.10:
Μετά την Θεία Λειτουργία
καφές, φαγητό και κουβέντα
στα ωραία τραπεζοκαθίσματα του προαυλίου κάτω απ’
τον αιωνόβιο πλάτανο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Ανδριάντας του Γ. Καραϊσκάκη στην Καρδίτσα

Μ

ε σχετική πίστωση του Δήμου Ιτάμου, έγινε μία χρυσή
αλλαγή στην όμορφη πλατεία Σαρανταπόρου, με πλακόστρωση και επένδυση των γύρω παλαιών τοιχίων με
καλλωπιστική λευκή πέτρα.
Εκ μέρους όλων των κατοίκων εκφράζονται άπειρες ευχαριστίες
στον Δήμαρχο κ. Βασίλη Τσαντήλα και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παπα-Γιώργης Δήμου

Αλλαγή Αντιδημάρχου
στο Δήμο Ιτάμου

Σ

τις εφημερίδες της Καρδίτσας (5.5.10) διαβάσαμε πως με την
απόφαση 66 / 2010, ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας έκανε
δεκτή την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Ευαγγέλου Σωτηρλή για λόγους υπηρεσιακών υποχρεώσεων και ορίζει νέο Αντιδήμαρχο
τον κ. Θωμά Τσαντίλη αναθέτοντάς του πλήθος ευθυνών όπως: Καθαριότητας, Υδροδότησης, Ηλεκτροφωτισμού Δ. Δ., Συντήρησης – Προστασίας Κτηρίων – Κοιμητηρίων, Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού,
Συντήρησης Δημοτικής Αγροτικής οδοποιίας, Συντήρησης Δικτύου
Ύδρευσης – Άρδευσης, Προστασίας – Αναβάθμισης Κοινοχρήστων χώρων, Αξιοποίησης – Προστασίας Δασικού Πλούτου & Φυσικού Περιβάλλοντος κ.λ.π.
Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του.

Στο τελικό στάδιο ο Βιολογικός

Σ

το τελικό στάδιο βρίσκεται ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου. Μετά το Πάσχα ο εργολάβος άρχισε τις συνδέσεις των
σπιτιών με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης. Πρόσφατα ήρθε
και η ΔΕΗ και σύνδεσε το ρεύμα με το κτίσμα του Βιολογικού. Τα λύματα
βέβαια δεν πέφτουν ακόμα μέσα στο δίκτυο γιατί πρέπει να μπεί ένα
ακόμα μηχάνημα στο Βιολογικό και να συνδεθεί. Με την τοποθέτησή
του ελπίζουμε ο Βιολογικός να λειτουργήσει εντός του καλοκαιριού λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα του χωριού. Ευελπιστούμε ταυτοχρόνως
τα μηχανήματα να λειτουργούν βάση της μελέτης και το νερό που θα
βγαίνει να είναι χρήσιμο για το πότισμα των χωραφιών.

Σ

το τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή
του ανδριάντα του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, που θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, ως ελάχιστη απόδοση τιμής σε μια
από τις κορυφαίες ιστορικές
προσωπικότητες που ανέδειξαν η χώρα, τα Άγραφα και η
περιοχή της Καρδίτσας.
Ο Δήμος Καρδίτσας προκή-

ρυξε Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό
Γλυπτό Διαγωνισμό, στον οποίο
ανταποκρίθηκαν 21 σημαντικοί
σύγχρονοι γλύπτες, στέλνοντας
τις προτάσεις τους με τη μορφή
προπλασμάτων σε σφραγισμένες
συσκευασίες που συγκεντρώθηκαν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Ο δήμαρχος Καρδίτσας, κ.
Δομήνικος Βερίλλης, σε δήλωσή
του τόνισε: «Ως δημοτική Αρχή,
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε
θέματα που αφορούν την τοπική ιστορία, θεωρώντας καθήκον

μας την ανάδειξή της, αλλά και
την υπεράσπισή της έναντι όσων
επιχειρούν να την αλλοιώσουν.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποτελεί κορυφαία φυσιογνωμία της
ιστορίας μας και αποτελεί τιμή
για όλους τους Καρδιτσιώτες ότι
γεννήθηκε και ανδρώθηκε στο
Μαυρομμάτι, κάτι που επισημοποιήθηκε και από Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε πρόσφατα, ενώ και ο γιός του, Σπυρίδων
Καραϊσκάκης, και ο εγγονός του,
Γεώργιος, υπήρξαν δραστήριοι
βουλευτές της Καρδίτσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

Ανδριάντας του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο
● Έλληνας ομογενής χρηματο-

δοτεί το μεγάλο έργο
● Ζητούν την θετική απόφαση
του δήμου Καρπενησίου

Τ

ον περασμένο μήνα ο
αντιδήμαρχος Καρπενησίου Λεωνίδας Παπαδόπουλος είχε συνάντηση εργασίας με Ευρυτάνα ομογενή
από τις Η.Π.Α., ο οποίος του
μετέφερε ένα πολύ ενδιαφέρον αίτημα.

Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης
Τάσιος, που κατάγεται από τα Σελλά και ζεί στο Winston Salem της
Βόρειας Καρολίνας από το 1967,
πρότεινε να χρηματοδοτήσει ο
ίδιος την κατασκευή ενός ανδριάντα προς τιμήν του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Μάρκου Μπό-

τσαρη. Στο Κεφαλόβρυσο, έξω απ’
το Καρπενήσι, στον τόπο που έπεσε για την πατρίδα, στη θρυλική
μάχη που έγινε στις 21.8.1823.
Ο κ. Τάσιος έχει έρθει σε επαφή με τον Κύπριο γλύπτη Νίκο Κοτζαμάνη που ζεί και εργάζεται στο
Λονδίνο, και ο οποίος ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, αφού
ήρθε εκτάκτως από την Αγγλία για
το λόγο αυτό, και έχει συζητήσει
για τη μορφή και το μέγεθος του
καλλιτεχνήματος.
Πρόθεση του σημαντικού Ευρυτάνα επιχειρηματία είναι να στηθεί ένα μπρούτζινο άγαλμα που θα
έχει ύψος από 5 έως 7 μέτρα, στο
χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το
ομώνυμο πάρκο του ήρωα στο
Κεφαλόβρυσο. Ο κ. Τάσιος οραματίζεται κάτι αντίστοιχο με το άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες,

αφού τα ιδανικά που ενέπνευσαν
και τους δυο ήρωες ήταν κοινά.
Η σύνθεση, εκτός από την
κατασκευή του πολύ μεγάλου ανδριάντα, θα αποτελείται και από
δυο χάλκινα στεφάνια δεξιά και
αριστερά καθώς και μια χάλκινη
πλακέτα που θα εικονίζει σκηνή
από τη μάχη.
Σύμφωνα, τέλος, με πληροφορίες το συνολικό κόστος μπορεί
να φτάσει και τα 200.000 ευρώ,
ποσό που όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω προτίθεται να καλύψει
ο ίδιος ο κ. Τάσιος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στα προηγούμενα φύλλα της
Εφημερίδας μας και γι’ αυτό το δημοσιεύουμε τώρα.

IOYNIOΣ 2010
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Ιστορικό
ίδρυσης ν. οικ.
Σαρανταπόρου
συνέχεια

Σ

ε συνέχεια του δημοσιεύματος στην εφημερίδα
μας, τεύχος Ιουνίου 2009,
σχετικά με την ίδρυση του
νέου οικισμού Σαρανταπόρου, για
να διαπιστωθεί εάν το δημοσίευμα
είναι πραγματικότητα, σας στέλνω
φωτοαντίγραφο της υπ’ αρίθ. 67874
/ 8540 απόφασης του Υπουργείου,
με την παράκληση όπως δημοσιευτεί στην εφημερίδα μας.
Ηλίας Βουρλιάς
Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας
Γενική Δ/νσις Οικισμού
Διεύθυνσις Β΄
Τμήμα Β΄
Γραφείον 3ον
Αριθ. Πρωτ. 67874/8540
Α. Π.
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 1951
Απόφασις
Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας
Έχοντες υπ’ όψιν:
1) Τον Α. Ν. 873/1946 «περί
συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον
τίτλον Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως» το Ν. Δ. 424/1947 δι ού το Υφυπουργείον μετετράπη εις αυτοτελές
Υπουργείον Ανοικοδομήσεως και το
Ν. Δ. 1042/1949 περί ενοποιήσεως
των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας
δι ού μετενομάσθη εις Υπουργείον
Οικισμού και Ανοικοδομήσεως.
2) Το Ν. Δ. 96/11-9-46 περί
εκτελέσεως των έργων Ανοικοδομήσεως της χώρας.
3) Την παράγρ. 6 του άρθρου 14
του Α. Ν. 1671/1951 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων».
4) Το από 30-5-51 πρακτικόν
της επιτροπής της συσταθείσης δια
της υπ. αρίθ. 31148/3567/8-5-51
Αποφάσεως ημών.
5) Την σχετικήν γνωμοδότησην
της παρ’ ημίν Δευτεροβαθμίου επιτροπής οικισμών κατά την συνεδρίασιν αυτής της 20-10-51.
Αποφασίζομεν
Όπως: οι μικροοικισμοί οι συγκροτούντες τον οικισμόν Σαρανταπόρου της Κοινότητος Νεράϊδας
Ευρυτανίας συγκεντροθώσει βαθμιαίως εις θέσιν Κουτσαλέξη εις ήν
η υπηρεσία θα εκπονήσει Πoλεοδομικόν Σχέδιον απαγορευμένης του
λοιπού ανοικοδομήσεως οικιών εις
τας επισφαλείς λόγω κατολισθήσεων
σημερινάς των θέσεις της απαιτουμένης προς οικοπεδοποίησην εκτάσεως
απολλοτριουμένης
αναγκαστικώς
υπό τον όρον της καταβολής του τιμήματος υπό των ενδιαφερομένων
κατοίκων άνευ της επιβαρύνσεως του
Δημοσίου χορηγηθεί δε η στεγαστική
βοήθεια κατά τας κειμένας διατάξεις
εις τους τυγχάνοντας δικαιούχους
ήτις θα εχορηγείτο αυτοίς εις την παλαιάν θέσιν του οικισμού των.
Ο Υπουργός
Φ. Ζαΐμης
Κοινοποίησις:
1) Δ/νσιν Γ’ παρ ημίν
2) Δ/νσιν Ε’ παρ ημίν
3) Δ/νσιν ΣΤ’ παρ ημίν
4) ΣΤ’ Τμήμα δ’ παρ’ ημίν
5) Ζ’ Τμήμα παρ’ ημίν
6) Δ’ Επιθ. Οικισμού Πάτρας
7) 16ην Περ. Δ/νσιν Αγρινίου
8)16ην Τομέα Δ/νσιν Καρπενησίου
9) Υπουργείον Γεωργίας Δ/νσιν
Εποικισμού Ενταύθα
10) Νομαρχία Ευρυτανίας - Καρπενήσιον
11) Δ/νσιν Γεωργίας
12) Κοινότητα Νεράϊδας - Επαρχία
Ευρυτανίας

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ένας Αγραφιώτης παππούς,
πρακτικός Μετεωρολόγος

Α

κολουθώντας την παράδοση
και την ιστορία του τόπου
μας θα σας πάω σε πολλά
χρόνια πίσω, γράφοντας αυτό το
ιστορικό που αναφέρει κάτι το απίστευτο, φυσικά για την διαστημική
σημερινή εποχή μας.
Ένας περίφημος γέροντας κτηνοτρόφος, Κωσταντής Χόντος όπως
λέγονταν, από το γειτονικό χωριό
Άγραφα, είχε εγκαταστημένη την
κτηνοτροφική του στάνη σ’ ένα πανέμορφο ερημικό τόπο στη θέση Ρογάτα, κοινοτική έκταση του χωριού
Άγραφα, που γειτονεύει με την Μπέσια, και σχετικά κοντά στο χωριό μας
τη Νεράιδα.
Εποχή που δεν υπήρχε στα ορεινά μας χωριά των Αγράφων ούτε
σπιθαμή αυτοκινητόδρομος. Μόνο
κάποια πρωτόγονα τηλέφωνα λειτουργούσαν τοποθετημένα από δέντρο σε δέντρο, και εξυπηρετούσαν
τα μεγάλα κεντρικά χωριά. Υγειονομικές υπηρεσίες υπήρχαν μόνο στην
πρωτεύουσα του νομού, το Καρπενήσι. Φόβος και τρόμος κυριαρχούσε στους αποκλεισμένους από τα
πολλά χιόνια στις χειμερινές εποχές
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτων
περιστατικών. Οι άρρωστοι μεταφέρονταν με φορεία ώρες ατελείωτες
και χειρότερα προβλήματα παρουσιάζονταν από έγκυες γυναίκες σε
περιπτώσεις δύσκολων τοκετών. Το
χειρότερο όλων ήταν η έλλειψη ψωμιού, γιατί βασίλευε την εποχή εκείνη μεγάλη φτώχεια.
Ο Χόντος αποκομμένος τον περισσότερο καιρό από το χωριό του
ιδίως τον χειμώνα. Πήγαινε όμως
κατά διαστήματα να εκκλησιαστεί,
να μεταλάβει και να δώσει παρουσία στα καφενεία του χωριού του. Το
ψηλό βουνό ο Προσηλιάκος (υψόμετρο 1.800 μ.) που ήταν στο ενδιάμεσο τον έκλεινε τους χειμερινούς
μήνες με τα πολλά χιόνια. Είχε πάντα
απόθεμα αλεύρι και τρόφιμα για τις
περιπτώσεις αποκλεισμού. Έμοιαζε
με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
στην έρημο. Κοντά στο καλύβι του
έτρεχε από ένα στουρναρένιο βραχάκι σαν χρυσάφι μια κρυστάλλινη
πηγή νερού, και δίπλα σε μια ζεστή
φιλόξενη σπηλιά στεγάζονταν το κοπάδι του.
Η οικογένειά του τον φρόντιζε
και τον βοηθούσε σε ότι χρειάζονταν.
Ο Χόντος ήταν προικισμένος
από τη φύση του σαν χαρισματικός
άνθρωπος, είχε υπέρμετρη κλήση και
φοβερή παρατηρητικότητα, ασχολούνταν με τις καιρικές αλλαγές του
χρόνου. Αδικήθηκε όμως διότι οι δύσκολες εποχές τότε δεν τον ώθησαν
να σπουδάσει μετεωρολόγος που
ήταν το όνειρό του, και τώρα από τη
θέση του κτηνοτρόφου ακόμη έκανε
καθημερινά τις παρατηρήσεις του
και κατέληγε σε δικά του συμπεράσματα.
Αστεροσκοπεία είχε τα γύρω
του ψηλά βουνά. Καθημερινά άναβε
φωτιές και παρακολουθούσε τις κινήσεις των ανέμων. Παρακολουθούσε τους γαλαξίες και τους κομήτες,
εξέταζε τη λάμψη των αστέρων και
του φεγγαριού, την πύκνωση των
σύννεφων, τις νυχτερινές πάχνες, τις
μετακινήσεις των πουλιών, ιδιαίτερα
τις άγριες χήνες που μετακινούνταν
σε μεγάλους σχηματισμούς στον ουρανό από τόπο σε τόπο, τα λαλήματα
των νυχτερινών πουλιών που είχαν
από τη φύση τους την ικανότητα να
προμηνύουν τις αλλαγές του καιρού.
Αγράμματος όπως ήταν εντελώς ο ευφυέστατος Χόντος έγραφε
τις παρατηρήσεις του για τα καιρικά
φαινόμενα στη θήκη του μαχαιριού
του, που έφερε πάντα μαζί του κρε-

μασμένο στη ζώνη της μέσης του,
και μετά τις αντέγραφε σ’ ένα λείο
πινακίδι κέδρου, για να δίνει καθαρές εξηγήσεις στους επισκέπτες
του. Αντί κονδυλοφόρου και πένας
χρησιμοποιούσε ένα μυτερό κοπίδι
που χρησιμοποιούν πάντα οι κτηνοτρόφοι, με το οποίο χάραζε διάφορες
γραμμές τις παρατηρήσεις του, και
έτσι έμοιαζε με κρυπτογραφικό πόρισμα, δηλ. μια γραφή που μόνο ο
ίδιος ήξερε να διαβάζει το κείμενο.
Όλοι πίστευαν ότι δεν ήταν μαγικές
ή παραπλανητικές οι πληροφορίες
που έδινε για τις αλλαγές του καιρού,
ούτε ζητούσε από κανέναν κάποια
αμοιβή, ούτε ήθελε να πουλάει σοφία. Ήταν ένας άνθρωπος σαν χρυσάφι του χωριού των Αγράφων.
Σε εποχές αποκλεισμού από χιόνια οι κάτοικοι των γύρω χωριών που
έτρεμαν τους αποκλεισμούς των χιονιών για τα κοπάδια τους, αλλά και
οι ίδιοι είχαν ανάγκη από ψωμί, γιατί
τους ταλαιπωρούσε η φτώχεια, σε
απόγνωση όταν συναντιένταν έλεγαν εκείνο που μου έμεινε αξέχαστο:
«Μήπως μάθατε τι είπε ο Χόντος για
τον καιρό;».
Από πολύ μεγάλη περιέργεια
τον επισκεύθηκα κι εγώ μαζί με τον
αείμνηστο ξάδελφό μου Γιάννη Τσιτσιμπή, περίπου αν θυμάμαι καλά, το
έτος 1935-36 τον μήνα Ιούνιο. Είχαμε πάει στο βουνό του Προσηλιάκου
για να μαζέψουμε τσάϊ και το μονοπάτι που περπατούσαμε μας έφερε
να περάσουμε από τη στάνη του.
Δυο μεγάλα τσοπανόσκυλα μας
έκλεισαν το δρόμο. Ο παππούς ερημίτης βγήκε από την καλύβα του γελαστός, απομάκρυνε τα σκυλιά, μας
χαιρέτησε με καλοσύνη και μας είπε:
«Καλώς ήρθατε παιδιά μου στα Παλάτια μου… Έχω να ειδώ άνθρωπο
και ν’ ακούσω ανθρώπινη καλημέρα
πολλές μέρες…», και έδειχνε πως
δεν μας χόρταινε με την απρόσμενη
επίσκεψή μας. Πρωτού μπούμε στο
καλύβι του είδαμε δίπλα από την
μικρή πορτούλα της εισόδου ένα
φρεσκοξεφλουδισμένο ελατάκι που
έμοιαζε με κοντό σημαίας, ύψους
πάνω από τρία μέτρα και στην κορυφή του τοποθετημένον έναν ξύλινο
καλλιτεχνικό Σταυρό.
Έμοιαζε φανταστικά το φτωχοκάλυβο με παλιά πρωτόγονη εκκλησούλα. «Νά (μας είπε) αυτόν τον
Σταυρό του Κυρίου έχω εδώ στην
ερημιά προστάτη και τα δυο σκυλιά».
Ευγενικά μας ξαναείπε: «Έχω να σας
φιλέψω γάλα – κορφή και κηρήθρα
μέλι, γιατί προχθές βρήκα ένα άγριο
μελίσσι». Σε ευχαριστούμε παππούλη, του είπαμε, έχουμε κι εμείς γάλα
και μελίσσια, δεν μας λείπει το μέλι.
Πολύς λόγος γινότανε την εποχή
εκείνη για τον γέροντα μετεωρολόγο.
Εγώ θ’ αναφερθώ μόνο σε μια περίπτωση που απασχόλησε τότε και την
μικρή εφημερίδα της Ευρυτανίας.
Ο παππούς βρέθηκε κατηγορούμενος στο Ειρηνοδικείο Καρπενησίου για κάποια δασική παράβαση
και το δικαστήριο θα γινότανε στο
Καρπενήσι εποχή καλοκαιριού, και
ιδιαίτερα σε μεγάλη ανομβρία. Οι
υποθέσεις που θα εκδικάζονταν σ’
αυτή την ημέρα ήταν πολλές. Η εφημερίδα «ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ» της
Ευρυτανίας τότε που την εξέδιδε ο
νεαρός δημοσιογράφος Νίκος Θάνος
από το Καροπλέσι, έγραψε το εξής
σχόλιο για τον πρακτικό Αγραφιώτη
μετεωρολόγο:
«Βρέθηκε κατηγορούμενος για
κάποια δασική παράβαση στο Πταισματοδικείο Καρπενησίου ο Κωσταντής Χόντος, πρακτικός μετεωρολόγος και άλλοι συγκατηγορούμενοι
από τα μακρινά χωριά των Αγράφων,
Βραγγιανά, Τροβάτο κ.λ.π., οι οποίοι
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Ευλογημένα
Άγραφα
Τα ευλόγησε ο πάτερ Κοσμάς
ο Αιτωλός: «Ευλογημένα βουνά,
Τζουμέρκα και Άγραφα, πολλές
ψυχές θα γλυτώσετε». Τα Άγραφα είναι 116 χωριά σύμφωνα με
το βιβλίο που έγραψε ο Σεραφείμ
Τσιτσάς: «Τα Άγραφα της Πίνδου».
Θεσσαλικά Άγραφα 65 χωριά, Ευρυτανικά Άγραφα 47 και 4 χωριά
της Φθιώτιδας Τυμφρηστού.
Η καρδιά των Αγράφων είναι
τα ορεινά Άγραφα. Ο λαός που κατοικούσε στ’ Άγραφα από τα πολύ
παλιά χρόνια ήταν ελεύθερος και
δεν ήθελε και δεν μπορούσε να
ζήσει υπό ζυγό. Αυτοί ήταν οι Δόλοπες που ήταν ελεύθεροι και δεν
υποτάσσονταν σε κανέναν. Το λέει
η ίδια η λέξη. Δόλοπες δηλαδή άνθρωποι του τεχνάσματος και της
πανουργίας. Καθώς γράφεται και
σε βιβλία, ήταν βασίλειο Δολόπων
καθώς και Κυφέων και μάλιστα πήγαν και στον Τρωϊκό πόλεμο.
Αργότερα όταν υποδουλώθηκε
η Ελλάδα από τους Τούρκους τα
ορεινά βουνά αυτά πήραν το όνομα Άγραφα από το γεγονός ότι οι
Τούρκοι δεν μπόρεσαν να υποδουλώσουν την περιοχή και δεν την περιέλαβαν στα φορολογικά τους βιβλία, σε αντίθεση με τα Γραμμένα
των Ιωαννίνων. Και άλλες περιοχές
της Ελλάδας, στη βυζαντινή εποχή
οι κάτοικοί της ήταν άγραφοι στους
φορολογικούς καταλόγους και στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν
το καταφύγιο των Αρματολών και
Κλεφτών με αγώνες συνεχείς και
αδιάκοπους μέχρι της απελευθέρωσής τους.
Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν
να δώσουν και να υπογράψουν το
Αρματολίκι στα Άγραφα να ζούν
ελεύθεροι. Και από άλλα μέρη της
Ελλάδας ερχόταν στ’ Άγραφα:
● Μάνα, εγώ ραγιάς δε γίνομαι
Τούρκους δεν προσκυνάω
Θα πάω Κλέφτης στ’ Άγραφα…
Και έτσι στ’ Άγραφα γεννήθηκαν ή
ήρθαν από άλλα μέρη πολλοί όπως
το μαρτυρούν οι τοποθεσίες σε όλα
τα χωριά:
Στου Κατσαντώνη, στου Δίπλα,
στου Καραϊσκάκη,
Στου Μπουκουβάλα, στου Γιώτη,
στου Λεπενιώτη,
Στο Καραούλι, στο Λιμέρι, στο
Πήδημα, στη Σπηλιά…
Ο Κατσαντώνης γεννήθηκε στα
αδούλωτα Άγραφα με τα τρία αδέρφια του: Γιώργο, Χρήστο και Λεπενιώτη.
Οι κάτοικοι της περιοχής των Αγράφων τραγούδησαν και τραγουδούν
και σήμερα λεβέντικα δημοτικά
τραγούδια, όπως:
● Βγήκε Αντώνης στ’ Άγραφα
να μάσει παλληκάρια…

● Κλέφτες από τ’ Άγραφα
κι αρματολοί απ’ το Βάλτο
πατήσαν το Ξηρόμερο
και τη μεγάλη χώρα…
● Σήκω Δημήτρη μ’ κι άλλαξε
και βάλε τα καλά σου
να πάμε απάνω στ’ Άγραφα
ψηλά στο Καρπενήσι…
● Μια κόρη μια αγραφιώτισσα
και μια αγραφιωτοπούλα…
● Πέντε χρόνους γκιζερούσα
κάμπους και Άγραφα
να βρώ καλή γυναίκα…
● Για βγάτε ν’ αγναντέψετε
τις αγραφιωτοπούλες
πως ροβολάν απ’ τ’ Άγραφα
Νεράϊδες ζηλεμένες…
● Μάνα με κακοπάντρεψες
και μ’ έδωσες στον κάμπο…
(το λέει μια αγραφιώτισσα)
● Στ’ αγραφιώτικα βουνά
Ντίνα, Κωσταντίνα…
● Για να περάσω αντίπερα
πέρα στα κλεφτοχώρια
στ’ αγραφιώτικα χωριά…
Και τι δεν τραγούδησαν οι αγραφιώτες για τους καημούς, τα βάσανα αλλά και για τα παλληκάρια:
Για τον Κατσαντώνη:
● Τούρκοι βαστάτε τ’ άλογα
να χαιρετήσω τα βουνά
Τζουμέρκα κι Άγραφα…
● Τζουμέρκα τι κακό πάθατε
και είστε λυπημένα;
τον Κατσαντώνη πιάσανε
στα Γιάννενα τον πάνε…
Για τον Λεπενιώτη:
● Βγήκε ο ήλιος σκοτεινός
και το φεγγάρι μαύρο
το Λεπενιώτη σκότωσαν
το άξιο παλληκάρι
που ήταν κολώνα
παιδιά μου στ’ Άγραφα…
Με την κατοχή των Γερμανών πάλι
τα ορεινά Άγραφα ήταν καταφύγιο
για πολλούς. Σε πολλά χωριά των
Αγράφων δεν πάτησε Γερμανός και
οι Ιταλοί ελάχιστα περνούσαν αλλά
όχι σαν κατακτητές αλλά σαν γάτες
βρεμένες.
Η Εθνική Αντίσταση επίσης ήταν
πολύ ριζωμένη στ’ Άγραφα. Μικρός
πήγαινα σύνδεσμος και θυμάμαι
μερικά από τα τραγούδια:
● Βροντάει ο Όλυμπος
αστράφτει η Γκιώνα
μουγκρίζουν τ’ Άγραφα
σειέται η στεριά…
● Μέσ’ των Αγράφων τα βουνά
νάχα κι εγώ μια μάνα
να μού πλένε τα ρούχα μου
να μην τα βάλω μαύρα…

● Θέλω ν’ ανέβω στ’ Άγραφα
και πάνω στα κατσιάβραχα
για δυο ματάκια π’ αγαπώ
να τα ξεχάσω δε μπορώ…

● Γυρίζουν τα κατσιάβραχα
τον Παρνασσό και τ’ Άγραφα
Δομοκό και Ευρυτανία
πολεμούν τη Γερμανία…

● Κάτου στου Βάλτου στα χωριά
Ξηρόμερο και Άγραφα
και στα πέντε Βιλαέτια
φάτε πιείτε μωρέ αδέρφια…

Αυτά για τα ευλογημένα Άγραφα
από ότι θυμάμαι και γνωρίζω.

παρακάλεσαν δια του δικηγόρου τους
τον Ειρηνοδίκη και τον Δασάρχη που
έκανε χρέη δημοσίου κατηγόρου να
εκδικάσουν πρώτα τις μακρινές υποθέσεις της περιοχής των Αγράφων
για να φύγουν διότι το απόγευμα θα
έκανε έκτακτη κακοκαιρία. Ύστερα
απ’ αυτήν τη δήλωση οι δυο δικαστές
γέλασαν, γιατί είχαν ακούσει και αυτοί για τις μετεωρολογικές επιτυχίες
του Χόντου.
»Τον κάλεσαν «σε αστεία συζήτηση» και του είπαν «θα σας κάνουμε την ευκολία αλλά αν δεν βρέξει,
άλλη φορά που θα έλθεις κατηγορούμενος θα πληρώσεις την ψευδή
δήλωση που μας έκανες».
»Εμένα, απάντησε ατάραχος ο

Γεώργιος Κ. Νάπας
Σαραντάπορο

Χόντος, οι γονείς μου με δίδαξαν να
λέω όλη μου τη ζωή μόνο την αλήθεια. Και από θαύμα, ενώ το δικαστήριο εξακολουθούσε να λειτουργεί, τα βουνά των Αγράφων άρχισαν
να βουρκώνουν. Αστραπές έσκιζαν
τον ουρανό και προμήνυαν έκτακτη
κακοκαιρία που δεν άργησε να έλθει
μια φοβερή θύελλα… και συνέχεια η
εφημερίδα έγραφε:
»Οι δικαστές στην έδρα αλληλοκοιτάχτηκαν, γέλασαν και έκαναν το
σταυρό τους».
Απίστευτα σήμερα αυτά στη διαστημική εποχή μας.
Μα όμως αληθινά.
Παπα-Γιώργης Δήμου
Ιανουάριος 2010
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● «Τι γίνεται, ρε θειά, σιαπάν’;»… «Ό,τι γίνεται παιδί
μου και σιακάτ’»… «Δηλαδή;»… «Δηλαδή, τηλεόραση
βλέπουμε εμείς στην Κουτσοπαπούλο (πρωί-μεσημέριβράδυ) τηλεόραση βλέπετε κι
εσείς εκεί στην πρωτεύουσα»… «Ά, εκεί το πάς»…
«Εκεί που πάει το πάω»…
«Άσε μας, ρε θειά, καημένη»… «Σ’ αφήνω. Εσύ πήρες,
δεν πήρα εγώ»… «Πήρα ν’
ακούσω μια κουβέντα, όχι το
χάλι μας»… τηλεφωνική επικοινωνία ανθρώπου απ’ την
πόλη με άνθρωπο στο χωριό… από τη στήλη «αυτόνομα» της 2ης σελίδας του
«Νέου Αγώνα» (18.3.10)…Το
διαβάσαμε κι εμείς και μας
εντυπωσίασε αλλά αφού αναγνώστες μας έστειλαν το
απόκομμα ίνα επισημανθεί
από τη στήλη μας… το βάζουμε και μάλιστα πρώτο…
αρχίζοντας με αυτό… γιατί
είναι πολύ φιλοσοφημένο
δείχνοντας πως φτάσαμε στο
σημείο σήμερα είτε κάποιος
ζεί στην Αθήνα είτε στο πιο
απομακρυσμένο σημείο της
χώρας μας… να ζεί το ίδιο...
ακούει, βλέπει, σκέπτεται τα
ίδια… πάμε τώρα στα δικά
μας «σιαπανίσια» ●●● Το σημαντικότερο γεγονός, κατά τη
γνώμη μας, του τριμήνου που
πέρασε ήταν η περιοδεία
στην περιοχή μας και επίσκεψη στο χωριό μας της κ.
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας…
το γεγονός συνέβη το Σάββατο του Λαζάρου και αναλυτικό ρεπορτάζ θα βρείτε
σε άλλες σελίδες… το θεωρούμε άκρως σημαντικό, γιατί η καθ’ ύλην αρμόδια για
τους δρόμους της περιοχής
μας, κ. Γερακούδη, είδε με τα
ίδια της τα μάτια την κατάσταση, την σημαντικότητα
και την αναγκαιότητα να
χρηματοδοτηθεί το τελευταίο
εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα
– Γιαννουσέϊκα, για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα
Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι… όπως και του τελευταίου
εναπομείναντος
τμήματος
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα και η
Γέφυρα Μέγδοβα, της επαρχιακής οδού Καρδίτσας –
Αγρινίου… Μπράβο σε όλους
όσους συμμετείχαν, συνοδεύοντάς την στο οδοιπορικό
αυτό και ενήργησαν για την
πραγματοποίησή
του ●●●
Δεύτερο εξ’ ίσου σημαντικό
γεγονός είναι η διοργάνωση
της Ημερίδας στην πλατεία
Νεράϊδας, την
Κυριακή
20.6.10… όπου ελπίζουμε να
παρευρεθούν όλες οι αρχές
των 2 νομών, Βουλευτές και
Περιφερειάρχες των 2 Περιφερειών και να πάρουν θέση
για την ολοκλήρωση επιτέλους των προαναφερόμενων
δρόμων… Γιατί δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε εμείς με
«σταυρωμένα τα χέρια» και
να μην μιλάμε για τον Πα-

ραμεγδόβιο… τη στιγμή που
βλέπουμε κάθε μέρα κλιμάκωση των ενεργειών για την
κατασκευή του Καρδίτσα –
Άρτα αλλά και σχέδια για
άλλους δρόμους που πρώτη
φορά ακούμε … Όπως διαβάσαμε στις εφημερίδες της
Καρδίτσας (16.3.10) σε κείμενο με τίτλο: «Κινητικότητα
για τον αυτοκινητόδρομο
Λάρισας – Κοζάνης – Φλώρινας – Νίκης»… μετά από σύσκεψη που είχαν οι 4 Νομάρχες (Λάρισας, Κοζάνης,
Καστοριάς και Φλώρινας)
προγραμμάτισαν συνάντηση
με τον υπουργό κ. Ρέππα για
να διεκδικήσουν μέχρι τέλους αυτό το δρόμο… όπως
βλέπουμε ενώ αλλού υπάρχουν ήδη δρόμοι και διεκδικούν καλύτερους… εδώ στον
Παραμεγδόβιο δεν βλέπουμε
δυστυχώς κινήσεις και ενέργειες αντίστοιχης μεθοδικότητας και οργανωμένης διεκδίκησης… πώς γι’ αυτούς
υπάρχουν χρήματα και για
τα μόλις 18 χλμ. του Παραμεγδόβιου ώστε να υπάρξει
επικοινωνία Θεσσαλίας με
Αιτωλοακαρνανία δεν υπάρχουν; ●●● Σχετικά με το επίμαχο δρομολόγιο intercity
του ΟΣΕ… όχι μόνο δεν
επανήλθε αυτό για Αθήνα
αλλά κόπηκε κι εκείνο για
Θεσσαλονίκη ●●● Σχετικά με
τον Ε-65 από τις εφημερίδες
μαθαίνουμε πως τα έργα
προχωρούν κανονικά και ότι
θα παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2013… μάλιστα ο
προϊστάμενος του εργοταξίου
της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που είναι
εγκατεστημένο 4 χλμ. έξω
από την Ανάβρα είπε πρόσφατα στις εφημερίδες (Ν. Α.
23.3.10) πως από εκεί εποπτεύουν ένα τμήμα μήκους
47 χλμ. (από τα συνολικά
180 χλμ του Ε-65) από Μακρυχώρι Καρδίτσας μέχρι
τον κάμπο της Ξυνιάδας
Φθιώτιδας όπου εκεί συντελείται οργασμός εργασιών
σε χωματουργικά και τεχνικά
έργα… το Πάσχα διαβάσαμε
ήρθε κι ένα καλό ποσό για
απαλλοτριώσεις … εξάλλου
και στην ημερίδα που έγινε
στις 14.3.10 στα Τρίκαλα,
παρουσία του Γ. Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ και του Γενικού Διευθυντή του Ε-65, όλοι είπαν πως
όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ●●●
Όπως ανεβαίνουμε από την
Καρδίτσα για το χωριό…
σχεδόν στο τέλος του κάμπου, περνώντας το τελευταίο βενζινάδικο, δεξιά μας
βλέπουμε ένα μικρό λόφο
(μαγούλες ή τούμπες λένε οι
αρχαιολόγοι αυτούς τους λόφους στο θεσσαλικό κάμπο)… στο λόφο αυτό εδώ
και χρόνια γίνονται κάποιες
ανασκαφές και τελευταία
έχουν σκεπαστεί με ένα καλαίσθητο σκέπαστρο… εκεί
λοιπόν έχει βρεθεί ένας Μυ-

κηναϊκός τάφος (1200 π.
Χ.)… όχι βέβαια τόσο μεγαλόπρεπος όπως εκείνος της
Κλυταιμνήστρας στις Μυκήνες αλλά τάφος της ίδιας
εποχής… όπως διαβάσαμε
στις εφημερίδες της Καρδίτσας άρχισε να ερευνάται το
2008 με την επίβλεψη του
αρχαιολόγου, της αρμόδιας
Εφορίας αρχαιοτήτων, κ. Χρ.
Καραγιαννόπουλου… το ανασκαφικό έργο συνεχίζεται…
αυτό προς ενημέρωση όσων
περνώντας από εκεί αναρωτιούνται τι να είναι αυτό
●●● Ερώτηση στη Βουλή
κατέθεσε (Ν.Α. 20.3.10) ο
Βουλευτής κ. Ταλιαδούρος
για διάφορα θέματα του νομού μεταξύ αυτών και για
την… χρηματοδότηση του
Ιστορικού Μουσείου Αγράφων… ξέρετε του κτηρίου
που χτίστηκε στη ράχη στις
«Καστανιές» … έτσι μάθαμε
μερικά στοιχεία για αυτό
όπως: ο Δήμος Ιτάμου έχει
διαθέσει μέχρι τώρα για το
κτήριο αυτό 450.000 € … για
την εσωτερική όμως οργάνωση του χώρου, ώστε να
εμπλουτιστεί το εκθεσιακό
του υλικό με κέρινα ομοιώματα Αγραφιωτών αγωνιστών… απαιτούνται ακόμα
150.000 € … ποσό που με
την ερώτηση ζητούνταν από
τον αρμόδιο Υπουργό ●●●
«Φεγγαρόψαρο» ονομάζεται
ο μεγαλύτερος οργανωμένος
χώρος αναψυχής του Θεσσαλικού κάμπου και βρίσκεται
στο Καλλίθηρο… διαβάσαμε
πως κόστισε 80.000 € από το
«ΘΗΣΕΑ»… και εγκαινιάστηκε την Πρωτομαγιά ●●●
στην έδρα του (προς το παρόν) δήμου μας, στο Καλλίθηρο είχαμε στις 16.4.10 συνεδρίαση του Δυκτίου Αδελφοποίησης Δήμων της Μεσογείου «Αμφικτιονία» ●●●
Επίσης στο Καλλίθηρο είχαμε και συνεδρίαση της ΤΕΔΚ
Καρδίτσας στις 8.3.10 ●●●
Εκδρομή Δημοτών του Δήμου Ιτάμου στην Κωνσταντινούπολη έγινε στις 7-10 Μάη
2010 ●●● Κοντοχωριανός
μας είναι ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας
(Α.Δ.Ε)… είναι ο Νίκος
Παυλέτσης, αδελφός του
Γιάννη και γιός του Λουκά
από την Κορίτσα Κλειτσού… ο έως τώρα Α. Δ. Ε.
Βασίλειος Μάκκας μετακινήθηκε ως Υποδιευθυντής στην
Καρδίτσα… ενώ ο έως τώρα
Α.Δ. Καρδίτσας μετακινήθηκε και ανέλαβε Α. Δ. Λάρισας
●●● Κοντοχωριανός μας επίσης είναι ο Διοικητής του
Νοσοκομείου Καρπενησίου…
είναι ο παιδίατρος Γιώργος
Χαλιάσος από τη Βράχα,
πρώην Δήμαρχος Φουρνάς
απ’ όπου παραιτήθηκε όταν
στις 26.9.2000 έχασε το παιδί του στο ναυάγιο του «Σάμαινα»… τον τελευταίο καιρό ήταν παιδίατρος στο Κέ-

ντρο Υγείας Μακρακώμης…
διοικητής στο Νοσοκομείο
Καρδίτσας ήρθε ο Ματθαίος
Ευθυμίου (γιατρός) από τα
Τρίκαλα… ενώ διοικητής στο
Νοσοκομείο Τρικάλων τοποθετήθηκε η γνωστή μας
αντινομάρχης
Καρδίτσας
Αθηνά Πέτσα… για την
οποία τοποθέτηση γράφτηκαν πολλά στις τοπικές εφημερίδες και Blog ●●● Ανακοινώθηκε τελικά ο «Καλλικράτης» την Τετάρτη 28.4.10
τα μεσάνυχτα … ούτε Δολοπίας ούτε Αγράφων… οι Αργιθεάτες
τα
κατάφεραν
πάλι… εμείς από εδώ;… να
θεωρήσουμε επιτυχία αυτόν
της Λ. Πλαστήρα;… αρκεί να
σκεφτούμε πως ο Δήμος
Καρδίτσας και ο Δήμος Καρπενησίου έχουν σύνορο το
Πλατανόρεμα!!! Ψηφίστηκαν
τελικά 325 Δήμοι μάλλον
γιατί οι αρχικώς ανακοινωθέντες 333 επί 2 μας έδιναν
τον οξαποδώ… να δούμε
πόσο θα κρατήσει κι αυτή η
μεταρρύθμιση ●●● Στο Μάραθο
Αγράφων (γενέτειρα
του
Κατσαντώνη) έγιναν
όπως κάθε χρόνο και φέτος
στις 23.5.10 τα «Κατσαντώνεια»… Στο
Μαυρομμάτι
Καρδίτσας (γενέτειρα
του
Καραϊσκάκη) έγιναν
όπως
κάθε χρόνο και φέτος στις
23.4.10 τα «Καραϊσκάκεια»
ενώ τον Ιούνιο (25 – 30.6.10)
όπως κάθε χρόνο θα γίνουν
και στην Καρδίτσα ●●● Εκδήλωση μνήμης στη Βίνιανη
με τη συμπλήρωση 66 χρόνων από την ίδρυση της
Π.Ε.Ε.Α. έγινε το Σάββατο
29.5.10, στο χώρο του Σχολείου – Μουσείου της παλιάς
Βίνιανης ●●● Νέα Εφημερίδα κυκλοφόρησε το Πάσχα
Συλλόγου γειτονικού μας
χωριού… πρόκειται για το
χωριό Άγραφα με τίτλο «Τ’
ΑΓΡΑΦΑ»… ευχόμαστε μακροημέρευση ●●● Μαίνεται
ο πόλεμος για τα Υ/Η στην
Ευρυτανία όπως διαβάζουμε
στις εφημερίδες… συνεχίζονται εντονότερες οι αντιδράσεις αλλά και οι προσφυγές
στο ΣτΕ (π. χ. Μοναστηράκι)
●●● Πολλά και καλά κείμενα του Δημοσιογράφου Ηλία
Προβόπουλου διαβάσαμε κι
αυτό το τρίμηνο δημοσιευμένα στον «Πρωϊνό Τύπο» της
Καρδίτσας και στον «Ευρυτανικό Παλμό» της Ευρυτανίας… αριστουργήματα γραφής όλα μπράβο του… Καλό
επίσης κείμενο του Δημοτικού Συμβούλου Κ. Κατσόγιαννου, με τίτλο: «Ο Δήμος
Φουρνάς και οι προοπτικές
του»… Η τοπική ανάπτυξη
και η ατομική ευθύνη… διαβάσαμε
στα
Ε. Ν.
(388/21.4.10)…●●● Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ. Σ.
της Ε. Ε. Ε. της οποίας Πρόεδρος εξελέγη και πάλι ο
Γιάννης Ζούμπος από τους
Δομιανούς ●●● Έτος Ζαχα-

ρία Παπαντωνίου ανακήρυξε
η Πανευρυτανική Ένωση το
2010 με τη συμπλήρωση φέτος 70 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου αυτού Ευρυτάνα Λογοτέχνη ●●● Δυσάρεστη είδηση διαβάσαμε στο
Ν.Α. 17.4.10 ότι λέει μπαίνει
λουκέτο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
(Θεσσαλίας)… κρίμα
να
κλείσει ένα τόσο καλό νοσηλευτικό ίδρυμα με τόσο καλές υποδομές ●●● σε κείμενο
(Ν.Α. 31.3.10) διαβάσαμε ότι
στην Καστανιά λειτουργεί
ήδη Μετεωρολογικός Σταθμός (τύπου Ντέϊβις)… είναι
τοποθετημένος στον Δημοτικό Ξενώνα «Ονείρων Άκρη»
και προβαίνει σε πλήρη καταγραφή των καιρικών συνθηκών με βάση δεδομένων
ανά δέκα λεπτά… ο σταθμός
κάνει λεπτομερείς προγνώσεις με μεγάλη ανάλυση για
όλο σχεδόν το νομό και ιδιαίτερα για την ορεινή ζώνη
●●● Σ’ ένα χωριό (μακριά
από εμάς) στις Κορδιλιέρες
Άνδεις υπήρχε (έξω απ’ αυτό)
ένα θρησκευτικό μνημείο
παλιό από την εποχή των
κονκισταδόρες… μια ωραία
πρωία λοιπόν ένας τοπικός
«άρχοντας» στέλνει κάποιον
«ειδικό» από την πόλη να
πάρει 3 παλιές εικόνες για
να τις «συντηρήσει»… χωρίς
να ξέρει κανένας τίποτα…
μετά από μέρες περνώντας
από εκεί κάποιοι βοσκοί και
βλέποντας αυτές να λείπουν
αναστατώθηκαν και μαζί
τους όλο το χωριό… τέλος
έμαθαν πως αυτές πήγαν για
«συντήρηση»… το αναφέρουμε γιατί κυκλοφορεί και
μπορεί να το ξανακούσετε
το καλοκαίρι συνοδευόμενο
με το ερώτημα: είναι αυτό
λογικό και ηθικό; ●●● Οχτώ
(8) μέρες ήταν χαλασμένος ο
αναμεταδότης Φτερόλακκας
… από Σάββατο βράδυ
15.5.10 έως Κυριακή βράδυ
23.5.10… Στερήσατε 8 μέρες, κύριοι, τη μόνη διασκέδαση του ηλικιωμένου μόνιμου κατοίκου… από εδώ
φαίνεται δυστυχώς η ευαισθησία της Δ. Α. κι όχι από
τις Δημόσιες Σχέσεις ●●●
Κλείνουμε
υπενθυμίζοντας
για ακόμα μια φορά μια λεπτομέρεια σε όλους όσους
το καλοκαίρι θα μπούν στα
ψηφοδέλτια των Δημοτικών
Εκλογών: Η ενασχόληση με
τα κοινά είναι αφιλοκερδής
προσφορά στο σύνολο…
όποιος διακατέχεται απ’ αυτό
το ιδεώδες και διαθέτει φυσικά το γνώθι σαυτόν ώστε
να είναι βέβαιος περί των
ικανοτήτων του… τότε ας
κατέβει στην αρένα… διεκδικώντας εξουσία… αλλιώς μη
μας αρχίσει μετά την κλάψα
●●● Ευχόμαστε: Καλό καλοκαίρι να περάσουμε και φέτος όλοι μαζί στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου
στο Τ. Δ. Νεράϊδας του Δήμου Ιτάμου

Νεράϊδα 23.4.10, του Αγίου Γεωργίου. Το χωριό μας γιορτάζει. Στο προαύλιο της εκκλησίας
μας σε πανηγυρική ατμόσφαιρα το πατροπαράδοτο «Σήκωμα Του Υψώματος».

Σ

ύσσωμοι οι μόνιμοι
κάτοικοι του Τ. Δ. Νεράϊδας του Δήμου Ιτάμου, παρακολούθησαν την
Παρασκευή 23.4.10, την θεία
λειτουργία του εορτάζοντος
ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου.
Στην θεία λειτουργία χοροστάτησαν ο Αιδεσιμότατος
π. Ευάγγελος Γιαννουσάς και οι
συνταξιούχοι Ιερείς π. Ευάγγε-

λος Γεροκώστας και ο π. Βάϊος
Μπαλτής και παραβρέθηκε ο
Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης
Τσαντήλας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό
συνόδευε την ωραία έγχρωμη
φωτογραφία (στην 8η σελίδα
της εφημερίδας) με το Σήκωμα
του Υψώματος, στο προαύλιο
της εκκλησίας μας.

Ο εορτασμός του Αγίου Κωνσταντίνου
στο Σαραντάπορο Τ. Δ. Νεράϊδας Δήμου Ιτάμου

Σ

ύσσωμοι οι μόνιμοι κάτοικοι του Σαρανταπόρου Τ. Δ. Νεράιδας Δήμου Ιτάμου παρακολούθησαν
την Παρασκευή 21.5.10, την
θεία λειτουργία του εορτάζοντος ενοριακού Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου.

Π

Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
στο Μαντζαράκι

ανηγύρι έγινε τη Δευτέρα 24.5.10, του Αγίου Πνεύματος, στο
εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας
που βρίσκεται στη θέση Μαντζαράκι (μεταξύ Σαρανταπόρου και Κρανιάς).
Στον προαύλιο χώρο όπου
είχαν απλωθεί καρέκλες και
τραπέζια στους προσκυνητές
προσφέρθηκε δωρεάν φαγητό
από την οικογένεια Αποστόλη

Γ

Στη θεία λειτουργία χοροστάτησαν ο Αιδεσιμότατος π.
Ευάγγελος Γιαννουσάς και ο συνταξιούχος Ιερέας π. Ευάγγελος
Γεροκώστας και παραβρέθηκε
ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης
Τσαντήλας.

Θάνου. Η σύζυγος Μαρία με τη
βοήθεια κι άλλων χωριανών μαγείρεψε νοστιμότατο μοσχαράκι με κριθαράκι που μοιράστηκε σε όλους. Υπήρχαν βέβαια
και τα παραδοσιακά μας «σφαχτά». Ο κόσμος διασκέδασε με
την παραδοσιακή μας ορχήστρα των Σούφλα – Βασιλάκη
όχι όμως μέχρι το βράδυ γιατί
ο καιρός δεν το επέτρεψε με τη
βροχή που έπεσε το απόγευμα.
Και του χρόνου.

Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής
στα Κουκέϊκα

ια μια ακόμα χρονιά
γιορτάστηκε η Ζωοδόχος
Πηγή, στο εξωκκλήσι του
οικισμού Κουκέϊκα. Η γιορτή
αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να ανανταμώνουν οι δεκάδες καταγόμενοι από τα Κουκέϊκα, αφού σήμερα 2 μόνο
οικογένειες παραμένουν. Πέρα
από την πανοραμική θέση του
μικρού Ναού και το μοναδικό
φυσικό περιβάλλον, εκείνο
που κάνει ξεχωριστό το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στα
Κουκέϊκα είναι ο γιορτασμός
της Παναγίας, που σε πηγαίνει
στα πρώτα χριστιανικά χρόνια
με την λαϊκή συμμετοχή και
την κοινή τράπεζα.

προσκυνητές αμέσως παίρνουν
θέση κάτω από το κιόσκι ανταλλάσουν ευχές και αρχίζει η κοινή τράπεζα που ετοιμάζουν και
προσφέρουν οι οικογένειες Φιλίππου και Κούκου, ένα σπάνιο
έθιμο στις μέρες μας.
Φέτος, η ατμόσφαιρα ήταν
λίγο βαριά εξαιτίας της απουσίας του Ηλία Κούκου, ενός δραστήριου ατόμου στην κοινωνία
του Καροπλεσίου για δεκαετίες.
Η οικογένειά του όμως ήταν
εκεί και όλοι έκαναν το καλύτερο
μνημόσυνο στον μπαρμπαΛία.
Τους παρεβρισκόμενους χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Καροπλεσίου κ. Κ. Γιαννουσάς και ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας.

Εδώ η Θεία Λειτουργία, είναι
μια μυσταγωγία χάρις στον καλλίφωνο Ιερέα παπα-Δημήτρη
και τον υπερήλικα και επίσης
καλλίφωνο ιεροψάλτη Δημήτρη
Φώτη. Στη συνέχεια οι ευσεβείς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό
είναι από την Εφημερίδα της
Καρδίτσας «Νέος Αγών» όπου
το Σάββατο 10.4.10 δημοσιεύτηκε στην 7η σελίδα.
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Πανηγύρι Αγίου Κωνσταντίνου πρίν από 48 χρόνια

Πανηγύρι στον Άγιο Κωνσταντίνο Σαρανταπόρου
Νεράϊδας πρίν από 48
χρόνια… Στις 21 Μαΐου
1962… Άλλες εποχές… Άλλος κόσμος… πρίν 2 μόλις
χρόνια έφτασε ο δρόμος απ’
την Καρδίτσα στο χωριό
μας και τώρα συνεχίζει για
τα μεγάλα ιδιωτικά ελατοδάση (τσιφλίκια) Μπέσια,
Ρεύστα, Κύφου… όπου η
εκμετάλλευση της χρήσιμης
ξυλείας ελάτης φτάνει στο
αποκορύφωμα… Το ξύλο
έχει μεγάλη αξία, είναι πολύτιμο… Κόσμος πολύς, όλοι σχεδόν οι χωριανοί μας, εργάζονται εκεί… Ξυλέμποροι, Δασικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μετατοπιστές κ. ά., πηγαινοέρχονται και ο τόπος
σφύζει από ζωή… Κάποιοι απ’ αυτόν τον κόσμο πήγαν στο πανηγύρι του Αγ. Κων/νου
να γλεντήσουν… κι όπως φαίνεται το γλεντάνε καλά… Η παγωμένη μπύρα ρέει άφθονη…
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι:
Καθιστοί: πρώτος από δεξιά (δίπλα στο μεγάλο καλάθι) ο θρυλικός Λαΐτσιος, δίπλα
του ο Κώστας Δ. Καραμέτος, απέναντι ο Παπαζήσης, δίπλα του ο αείμνηστος Δημήτριος Καραβάνας, δίπλα του ο μπολτοζέρης Παλάτος… Παροιμιώδης έχει μείνει η μεγάλη
ποσότητα ψητού σούβλας που έτρωγε ο Λαΐτσιος…
Όρθιοι: από αριστερά (με το μπουκάλι μπύρας στο στόμα) ο Νιόνιος (με κοστούμι
– γραβάτα), δίπλα του ο Νίκος (γυιός του Λαΐτσιου), δίπλα του ο Στέργιος (Δασικός –
κάθονταν στο σπίτι του Ρίζου)…
Περασμένες εποχές… περασμένα μεγαλεία…
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Σ

υνεχίζονται οι εργασίες
αποπεράτωσης του Νέου
Οστεοφυλακίου του χωριού μας, που βρίσκεται μέσα
στον χώρο του Κοιμητηρίου,
στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας.

Αυτές τις μέρες ο χωριανός μας
τεχνίτης Γιώργος Μητσάκης, που
ανέλαβε το έργο, με το συνεργείο
του εκτελεί εργασίες στο ταβάνι,
σοβατίσματα κ.λ.π. Πρίν από αυτά
γκρέμισε τον τοίχο της βόρειας
πλευράς του παλιού κτηρίου και
ο χώρος ενοποιήθηκε πλέον όλος.
Επίσης η πόρτα της παλιάς εισόδου
έγινε παράθυρο αφού χτίστηκε μέχρι σχεδόν τη μέση. Στην πρόσοψη
υπάρχει τώρα η πόρτα στο κέντρο
έχοντας αριστερά και δεξιά από
ένα παράθυρο.
Πολλά απομένουν ακόμα να
γίνουν όπως: πλακάκια στο δάπεδο, κουφώματα, ράφια κ.λ.π. γι’
αυτό η οικονομική βοήθειά μας
πρέπει να συνεχιστεί. Να δώσουμε

όλοι ότι μπορούμε για να γίνει το
νέο Οστεοφυλάκιο του χωριού μας
ένα κτήριο αντάξιο των προσδοκιών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ
έχουν οι: Τρύφων Καστρίτσης,
Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπανού. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει
απόδειξη και όλες οι προσφορές
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα

μας. Όποιος θέλει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το έργο
(όπως ξανάπαμε) μπορεί να μάθει
από τον Τρύφωνα Καστρίτση στο
τηλ. 697 7250896.
Να βοηθήσουμε όλοι για την
ολοκλήρωση των εργασιών του
νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους
προγόνους μας.

Κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας;

Α

Ποια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας;

ναγνώστες μας ενημέρωσαν (προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα) πως σχεδιάζεται να γίνει κι άλλο Υδροηλεκτρικό
στο χωριό μας. Ο τίτλος του έργου
είναι: «Μικρό Υδροηλεκτρικό
Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,6 MW, στο
ρέμα Μπεσιώτη, Δ. Δ. Νεράϊδας,
Δήμου Ιτάμου του Νομού Καρδίτσας». Εργοδότης του έργου
αναφέρεται η εταιρεία «Υδροηλεκτρική Ιτάμου Α. Ε.», και Μελετητής του έργου η εταιρεία «Άξων
Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.». Το έργο,
λέει, θα εκμεταλλεύεται τα νερά
των 2 κλάδων (ρέματος Ρογάτα
και ρέματος Πλατανόρεμα) του
Μπεσιώτη, παραπόταμου του Μέγδοβα που συμβάλει σ’ αυτόν 4 Km
νοτιοδυτικά του χωριού Νεράϊδα.
Η γνώμη της τοπικής κοινωνίας για το έργα αυτά στο ποτάμι
μας είναι αρνητική και αυτό είναι
γνωστό σε όλους, με αντιδράσεις

των φορέων μας, τόσο μέσω των
Συλλόγων όσο και του Τ. Σ. Νεράϊδας το οποίο στις 30.4.09 πήρε
ομόφωνη αρνητική απόφαση, που
δημοσιεύτηκε σε προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας.
Επειδή το έργο αναφέρεται
πως είναι εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος (Δ. Δ.) Νεράϊδας, Δήμου Ιτάμου, και επειδή η αρνητική
απόφασή του Τοπικού Συμβουλίου

(Τ.Σ.) Νεράϊδας ισχύει φυσικά και γι’
αυτό το έργο, ρωτάμε: Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιτάμου συζήτησε την
αίτηση αυτή; Αλλά και την άλλη για
του Σαρανταπόρου; Άν ναί, παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσει
τον κόσμο, μέσω της εφημερίδας
μας, για το ποια είναι η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάμου για τα 2 πλέον σχεδιαζόμενα
αυτά Υδροηλεκτρικά;
Ο Ηλίας Μητσάκης, γυιός της
Ελένης και του Γιώργου Μητσάκη, μαθητής του 4ου Γυμνασίου
Καρδίτσας, ήρθε πρώτος στο
άθλημα της Χειροσφαίρισης και
δεύτερος στον αγώνα δρόμου
1.000 μ. Γυμνασίων, κατά τους
Νομαρχιακούς σχολικούς αγώνες 2009 – 2010.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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«Καλλικράτης»

Α

νακοινώθηκε τελικά το πολυσυζητημένο σχέδιο «Καλλικράτης» τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28 Απριλίου 2010.
Προβλέπει πολλά και διάφορα.
Η Ελλάδα θα έχει τώρα:
● 333 Δήμους από 1.034 που είχε πριν
(τελικά ψηφίστηκαν 325)
● 13 Περιφέρειες αντί των 57 νομαρχιών
● 7 Διοικήσεις αντί των 13 Περιφερειών
Θα εκλέγονται στο εξής:

● 8.070 Δημοτικοί Σύμβουλοι αντί των
16.150 πριν
● 703 Νομαρχιακοί Σύμβουλοι αντί των
1.496 πριν
● 25.000 αιρετοί συνολικά αντί των
50.000 πριν, η θητεία των οποίων θα είναι 5ετής και θα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και 18άρηδες. Οι Δημοτικές
Εκλογές φέτος θα γίνουν 14.11.10 ενώ
μετά θα γίνονται κάθε 5 χρόνια μαζί με τις
Ευρωεκλογές.
Το χωριό μας, η Νεράϊδα, υπάγεται διοικητικώς πλέον στο Δήμο Καρδίτσας.
Μαζί και όλα τα άλλα χωριά του τέως δήμου μας.
● Στον (σ.σ. τέως) Νομό Καρδίτσας (από
21) συγκροτήθηκαν οι εξής μόνο έξι (6)
Δήμοι:
1) Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα
(Δήμος Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφωνίου,
Μητρόπολης & Κάμπου)
2) Σοφάδων, με έδρα τους Σοφάδες (Δήμος Σοφάδων, Ρεντίνας, Μενελαΐδας, Ταμασίου, & Άρνης)
3) Παλαμά, με έδρα τον Παλαμά (Δήμος
Παλαμά, Σελλάνων & Φύλλου)
4) Παμίσου, με έδρα το Μουζάκι (Δήμος
Μουζακίου, Ιθώμης & Παμίσου)
5) Πλαστήρα, με έδρα το Μορφοβούνι
(Δήμος Πλαστήρα & Νευρόπολης)
6) Αργιθέας, με έδρα το Ανθηρό (Δήμος
Αργιθέας, Αχελώου & Κοινότητα Αν. Αργιθέας)
● Στον (σ.σ. τέως) Νομό Ευρυτανίας
(από 11) συγκροτήθηκαν οι εξής μόνο δύο
(2) Δήμοι:
1) Καρπενησίου, με έδρα το Καρπενήσι
(Δήμος Καρπενησίου, Φουρνάς, Κτημενίων, Προυσσού, Δομνίστας & Ποταμιάς)
2) Αγράφων, με έδρα την Δυτική Φραγκίστα (Δήμος Αγράφων, Βίνιανης, Φραγκίστας, Απεραντίων & Ασπροποτάμου)
● Στον (σ. σ. τέως) Νομό Φθιώτιδας
(από 25) συγκροτήθηκαν μόνο 7 Δήμοι.
Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση
(αιφνιδιαστικά εν μέσω διαβούλευσης)
στις 14.5.10 το βράδυ με ελάχιστες μεταβολές, τις εξής:
● Οι 333 αρχικοί Δήμοι έγιναν 325
● Στην Καρδίτσα η μόνη αλλαγή ήταν το
όνομα του Δήμου Παμίσου που άλλαξε σε
Μουζακίου.
● Στην Ευρυτανία η μόνη αλλαγή ήταν η
έδρα του Δήμου Αγράφων που από τη Δυτική Φραγκίστα πήγε στο Κερασοχώρι.
● Στη Φθιώτιδα δημιουργήθηκε ένας
μεγάλος Δήμος με έδρα τη Σπερχιάδα με
τη συνένωση των Δήμων Μακρακώμης,
Σπερχιάδας, Τυμφρηστού και Αγ. Γεωργίου.
● Στα Τρίκαλα δημιουργήθηκαν μόνον 4
Δήμοι!!!
● Τέλος ως ημέρα Δημοτικών εκλογών
ορίστηκε η 7.11.2010 και για τις επαναληπτικές η 14.11.2010.
Ευχόμαστε ο «Καλλικράτης» (έστω
και χωρίς τη βοήθεια του «Ικτίνου») να
πετύχει και να μην έχει την τύχη του «Καποδίστρια» ώστε να χρειαστεί μελλοντική
αντικατάστασή του από κάποιο «Ανθέμιο»
ή «Ισίδωρο».

Η Λαογραφική Συλλογή Σαρανταπόρου στο
Δίκτυο Μουσείων και Συλλογών Ν. Καρδίτσας

Τ

ον περασμένο Νοέμβριο συγκροτήθηκε σε σώμα και ήδη διάγει τα
πρώτα οργανωτικά του βήματα, το «Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών Νομού Καρδίτσας». Είναι ένα φιλόδοξο
εγχείρημα, σε πανελλήνιο επίπεδο, που σκοπό του έχει να συντονίσει και
να αναδείξει τις προσπάθειες των διαφόρων λαογραφικών συλλογών, ιδιωτικών και μη.

Στο νομό μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30 τέτοιες συλλογές, παραρτήματα
συλλόγων ή και αυτόνομα μουσεία, όπως το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας (το οποίο ετοιμάζεται εντατικά το τελευταίο διάστημα για να ανοίξει τις πύλες
του, ανασυγκροτημένο πλέον, στους επισκέψεις του.) Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό το
υλικό, της ζώσας παράδοσης, που βρίσκεται στις συλλογές, είναι αφημένο στο αρχικό
ενδιαφέρον κάποιων ευαίσθητων και δραστήριων ανθρώπων που κάναν τον κόπο να
το διασώσουν και να το διατηρήσουν. Γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένη, για τα δικά μας
δεδομένα, η αναγνώριση της προσφοράς του παπα-Γιώργη Δήμου και της παπαδιάς, για
την ύπαρξη της συλλογής . Είναι καιρός, αυτό το υλικό, με την τεχνογνωσία του Δικτύου
και την αλληλοενημέρωση των μελών, να καταγραφεί, να συντηρηθεί, να υποστηριχτεί
και να προβληθεί σωστά. Οι συλλογές του νομού, που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί όλες
στο Δίκτυο είτε λόγω μη επιθυμίας είτε λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, θα έχουν
από δω και πέρα τη στήριξη και την καθοδήγησή του.
Σ’ αυτό το Δίκτυο συμμετέχει και η Λαογραφική Συλλογή του Συνδέσμου Αποδήμων
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, με εκπρόσωπο τον γράφοντα. Ήδη ολοκληρώνεται η
καταγραφή του υλικού σε ειδικό βιβλίο, με φωτογράφηση και περιγραφή των εκθεμάτων. Παράλληλα υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης με οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, αφηγήσεις ή ό,τι άλλο μπορεί να υποστηρίξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα αντικείμενα αυτά στην καθημερινή ζωή.
Γι’ αυτό όποιος διαθέτει τέτοιο υλικό, παλιές φωτογραφίες, video ή ακόμα και
παλιές επιστολές, κείμενα και αφηγήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο
τηλ. 24410 75866 ή στο mail latsi@sch.gr, ούτως ώστε το καλοκαίρι στο χωριό, να
κάνουμε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και οργάνωσης του σημαντικού υλικού που διαθέτουμε. 
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

Καθαρίστηκε καλά η επαρχιακή οδός Καρδίτσα - Νεράϊδα

Π

ολύ καλός καθαρισμός έγινε
σε όλο το μήκος και πλάτος
της επαρχιακής οδού από
την Καρδίτσα μέχρι την Νεράϊδα.

Οι εργασίες έγιναν περίπου δέκα
μέρες πρίν το Πάσχα από πολύ καλά
εξοπλισμένο συνεργείο της Νομαρχίας Καρδίτσας. Το συνεργείο αποτελούνταν από 4 μηχανήματα. Μπροστά πήγαινε φορτωτής JCB που με
τον κουβά του έπαιρνε μπάζα από
την επάνω πλευρά του δρόμου, πάνω
από το τσιμεντένιο ρείθρο. Ακολουθούσε γκρέϊντερ που καθάριζε καλά
το τσιμεντένιο αυλάκι. Στη συνέχεια
φορτωτής και φορτηγό με ειδικά διαμορφωμένες λεπίδες (είχαν πλαστικό
στο κάτω μέρος της λεπίδας για να
μην χαλάνε την άσφαλτο) καθάριζαν
καλά το οδόστρωμα διώχνοντας έξω
όλα τα μπάζα που έβγαζε το γκρέϊ-

Α

ντερ. Ο καθαρισμός γίνονταν τέλειος. Μπράβο και χίλια ευχαριστώ στον
Νομάρχη μας κ. Φώτη Αλεξάκο για
την καλή αυτή οργάνωση. Όταν οι
υπηρεσίες δουλεύουν σωστά γίνονται θαύματα. Εάν αυτό το συνεργείο
περνάει 4 φορές το χρόνο (έστω 3
φορές) ο δρόμος αυτός θα είναι πάντα σε αρίστη κατάσταση.
Εμείς όμως σταθήκαμε άτυχοι
αφού τα μπάζα στην είσοδο της Νεράϊδας, στο Τουρκόμνημα δυστυχώς
δεν πάρθηκαν. Γιατί; Επειδή την Μ.
Δευτέρα το πρωί και ενώ το συνεργείο πλησίαζε στο χωριό ο φορτωτής
JCB που με τον κουβά του θα φόρτωνε τα μπάζα στο φορτηγό έπαθε λάστιχο στις Κρανούλες!!! Μόλις αυτός
επισκευάστηκε το φορτηγό είχε φύγει… Ελπίζουμε την επόμενη φορά
να καθαριστούν και να ξεβουλώσει
το αυλάκι με τα λιμνάζοντα νερά.

Η φύλαξη των ορεινών χωριών μας

νεξάρτητα από το αν θα
προχωρήσει ή όχι το σχέδιο «Καλλικράτης», υπάρχει
ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό, το
οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
από τις Δημοτικές Αρχές που θα
αναδειχθούν στις προσεχείς εκλογές. Μιλάμε για την ερήμωση των
ορεινών χωριών και την ανάγκη
φύλαξης σπιτιών, θρησκευτικών
μνημείων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων.
Τη δεινή πραγματικότητα τη γνωρίζουμε όλοι. Τη χειμερινή περίοδο τα ορεινά χωριά των Αγράφων ξεμένουν από
κατοίκους ή αυτοί που διαβιούν εκεί είναι
άνθρωποι ηλικιωμένοι.
Είναι φυσικό λοιπόν αυτά τα χωριά να
βρίσκονται στο έλεος των διαρρηκτών. Θα

ισχυρισθεί κάποιος ότι οι κλοπές δεν απασχολούν το αστυνομικό δελτίο! Μα στην
παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν. Αυτό θα γίνει όταν έλθουν οι
κάτοικοι από την Αθήνα ή τ’ άλλα αστικά
κέντρα.
Προτείνουμε λοιπόν μέσα στα τόσα
ποσά, (μερικά από τα οποία διατίθενται
για φρού-φρού κι αρώματα), να θεσπισθεί
κονδύλι για την πρόσληψη φυλάκων, οι
οποίοι τη χειμερινή περίοδο θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στα χωριά εκείνα που δεν
έχουν κατοίκους. Η ζωντανή παρουσία αυτών των ανθρώπων θα αποτρέψει σίγουρα
πολλές έκνομες πράξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στη 2η σελίδα του «Νέου Αγώνα» (26.2.10). Επειδή το
θεωρούμε σημαντικότατο το αναδημοσιεύουμε.

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΓΑΚΗ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στο κατάστημά μας στο Σαραντάπορο, αναλαμβάνουμε την
ετοιμασία των φαγητών, στιλ Κέτερινγκ, για κάθε είδους
εκδηλώσεις (Χορούς, Κηδείες, Μνημόσυνα κ.λ.π.) και πέραν
του καταστήματός μας.
Λειτουργούμε όλο το χρόνο. Τηλέφωνο: 2441 0 94990
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΛΠΙΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η. ΚΟΥΣΑΝΑ

Είναι σίγουρο ότι σαν χωριό βιώνουμε την
πλήρη παρακμή που δεν γνώρισε αυτός ο τόπος
ποτέ, ακόμα και σε περιόδους φτώχειας, ανέχειας και πολεμικών καταστροφών. Πρόκειται
για πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική παρακμή
που συνεχίζεται με μαθηματική ακρίβεια προς
το τέλος και φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν πλέον
αντιστάσεις για να βγούμε από το τέλμα αυτό
στο οποίο έχουμε περιέλθει.
Η δημογραφική συρρίκνωση των κατοίκων
χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο αισθητή. Οι απομείναντες γέροντες και οι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, νέοι απλά
υπενθυμίζουν ότι ακόμα υπάρχει ζωή αλλά ο
χρόνος είναι αδυσώπητος. Η πλήρης αδιαφορία των τοπικών και δημοτικών αρχών προκαλεί
αγανάκτηση παρά τις ελπίδες που μας έδωσαν
προεκλογικά. Η εγκατάλειψη που βιώνουμε δεν
έχει προηγούμενο στα χρονικά. Πάντα θα υπήρχε κάποιος, ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, να
συζητήσεις, να κάνεις κουβέντα, και να καταδείξεις τα προβλήματα. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Και κυριολεκτώ… κανένας.
Ένα χωριό εγκαταλελειμμένο στην άγρια
φύση και στην αδιαφορία των πολιτικών ταγών.
Δυστυχώς δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα
σε έναν επισκέπτη αφού ούτε υποδομές έχουμε,
ούτε ξενώνα. Το χωριό παρ’ ότι είναι πανέμορφο
στη θέση στην οποία βρίσκεται δυστυχώς έχει
χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα αφού
φρόντισαν κάποιοι να το τσιμεντοστρώσουν με
ξεθωριασμένα τσιμέντα και τοιχία.

Όταν κάποια γειτονικά χωριά διατηρούσαν
τα καλντερίμια, έστρωναν με παραδοσιακές
πλάκες τους δρόμους τους και ανήγειραν ξενώνες, εμείς ήμασταν ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν διαφυλάχτηκε ούτε κάν το μοναδικό μοναστήρι αυτό της Παναγίας που αποτελεί
ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο του χωριού
μας, με αποτέλεσμα να συληθεί το χειμώνα.

Σαν χωριό έχουμε χάσει την συνοχή μας και
την κοινωνικότητα που πάντα μας διέκρινε,
πράγματα που λέγαμε κάποτε πως αυτά έλειπαν
από τα γύρω χωριά… Ε… Τώρα έχουμε μείνει
πολύ πίσω. Πάψαμε να είμαστε κοινωνικοί. Ίσως
να προσαρμοστήκαμε στα δεδομένα της εποχής
και των σύγχρονων καιρών. Δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία και όσοι έρχονται, κυρίως στις
γιορτές, προτιμούν να μη βγαίνουν έξω. Κάθονται έγκλειστοι στα σπίτια τους περιμένοντας
απλά να ξαναφύγουν. Τέτοια εσωστρέφεια δεν
είχε ποτέ η Νεράιδα!

Η παρακμασμένη πλέον κοινότητα Νεραϊδιωτών της Καρδίτσας δε δύναται, έστω και 45’
λεπτά απόσταση από το χωριό, να το επισκεφθεί,
που παλιότερα έδινε ζωή στο χωριό τα Σαββατοκύριακα. Προτιμούν να απέχουν επιδεικτικά.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους κατοίκους της
Αθήνας και ειδικά με τους νεότερους που προτιμούν να πάνε οπουδήποτε αλλού εκτός από το
χωριό. Ίσως να φταίνε και οι «νύφες» που δεν
τους αρέσει το χωριό μας…

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι νέοι νοσταλγοί του χωριού μας που έρχονται αλλά είναι
πολλοί λίγοι στο σύνολο. Οι περισσότεροι αποκομμένοι και πλήρως αποξενωμένοι έχουν πάψει πλέον να νοιάζονται. Σε αυτό φταίνε και
οι προηγούμενες γενιές που δεν τους έδωσαν
τα κατάλληλα ερεθίσματα οπότε φυσιολογικά
ήρθε η αποκοπή.

Βουλιάξαμε γενικά σαν κοινωνία και σαν
χωριό μαζί με τα βουλιάγματα στην Παναγία,
στην Καληκαριά και τον ΑηΤαξιάρχη. Βούλιαξαν
και τα μεγαλεπήβολα έργα. Όπως το τουριστικό
περίπτερο στη Φτερόλακκα και το περιβόητο κάμπιγκ στο ποτάμι. Το μόνο έργο που προωθείται
μετά μανίας είναι το υδροηλεκτρικό παρά την
αντίρρηση των περισσοτέρων κατοίκων, σε ένα
ρέμα ξερό τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να βουλιάξουν και τον εναπομείναντα
δρόμο που μας συνδέει με την Καρδίτσα. Άραγε
θα τολμήσει κανείς να ψελλίσει ένα συγνώμη
για όλα αυτά; Αν και οι περισσότεροι εγκατέλειψαν στα μισά «ριψ’ ασπίς». Όπως και να ’χει
όμως δεν πρέπει να αφήσουμε την ελπίδα να
σβήσει και ας προσπαθούμε, όπως ο καθένας
μπορεί για το καλό του χωριού μας.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Παπα-Γιάννης Ζήσης

έθανε στο Μεσολόγγι, σε ηλικία 67 ετών, στις
21.2.2010, ο παπα-Γιάννης Ζήσης από το Μεγα –
Λάκκο.
Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει την επομένη ημέρα,
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιτωλικού, όπου εφημερεύει ο γιός του Θεόδωρος και όπου την 1.4.1824 έγινε η
δίκη του ήρωα της Επανάστασης Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Ο ενταφιασμός του, ύστερα από αίτημα των κατοίκων
της Κατοχής, έγινε στην Κατοχή όπου ήταν Εφημέριος 28
χρόνια.
Κατά την νεκρώσιμο ακολουθία ο Ναός ήταν κατάμεστος από Ιερείς και κατοίκους της Κατοχής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσολογγίου κ. Κοσμάς, στον επικήδειο
λόγο του, αναφερόμενος στην ποιμαντική Διακονία και την
προσφορά του εκλιπόντος προς την εκκλησία τόνισε μεταξύ άλλων: «… έτυχε να παρευρεθώ στη χειροτονία του
στην Ηγουμενίτσα. Τότε είδα έναν άγγελο, σήμερα κηδεύομε έναν άγιο. Όχι μόνο τον εαυτό του πρόσφερε ολόψυχα
στην εκκλησία και τη Διακονία των ενοριτών του, αλλά και
τα τρία του παιδιά. Ποιός άλλος πατέρας πρόσφερε όλα
τα παιδιά του στην εκκλησία; Τρία παιδιά Πανεπιστημιακής μόρφωσης που θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν και
οπουδήποτε αλλού…».
Σημειωτέον ότι εκτός από τους δύο γιούς του Ιερείς
(ο Δημήτριος είναι πτυχιούχος Φιλολογίας και ο Θεόδωρος
πτυχιούχος Θεολογίας) και η κόρη του Ευθυμία είναι αφιερωμένη και ενταγμένη στην εκκλησιαστική αδελφότητα «Ο
Σωτήρ» όπου εργάζεται σαν Νηπιαγωγός στα εκπαιδευτήρια «Ελληνική Παιδεία», της αδελφότητας.
Στη συνέχεια, ο Σεβασμιότατος, αναφέρθηκε στην αξιέπαινο πρωτοβουλία των κατοίκων της Κατοχής, να ζητήσουν από τον Μητροπολίτη, να τους επιτραπεί να πάρουν
στο χωριό τους, τον επί 28 έτη πνευματικό τους πατέρα
και να τον ενταφιάσουν πίσω από το ιερό του κεντρικού
Ναού τους.
«Μεγάλη τιμή και ευλογία σήμερα για την Κατοχή
(είπε) την ζωντανή αυτή ενορία, για την αξιέπαινο αυτή
πρωτοβουλία των κατοίκων της, να πάρουν για πάντα κοντά τους τον πνευματικό τους πατέρα, να έχουν την ευχή
του και την ευλογία του».
Παπα-Σεραφείμ Ζήσης

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΖΗΣΗΣ

Ο

εκλεκτός συγχωριανός μας Ιερέας Ιωάννης Ζήσης
απεβίωσε την Κυριακή 21/2/2010, στο Μεσολόγγι σε
ηλικία 67 ετών.
Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στις 22/2/2010 στον
Ιερό Ναό του Αιτωλικού που ιερουργεί ο ένας από τους δύο
ιερείς υιούς του.
Στη συνέχεια και κατόπιν επιθυμίας των κατοίκων του
χωριού Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου ιερουργούσε
πριν από χρόνια ο εκλιπών, μετεφέρθη η σορός του και ετάφη στο προαύλιο της εκκλησίας αυτού του χωριού.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεγαλάκκο. Τα σχολικά του
χρόνια τα πέρασε στο σχολείο του Μεγαλάκκου και της Καρδίτσας.
Φοίτησε στην εκκλησιαστική σχολή της Λαμίας και ακολούθησε πλέον τον κλάδο του κληρικού, τον οποίο υπηρέτησε, επί σειρά ετών, κατά υποδειγματικό τρόπο.
Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο αγόρια και ένα κορίτσι
για τα οποία ήταν περήφανος.
Όμως, στάθηκε άτυχος. Η υγεία του κλονίστηκε πολύ νωρίς και παρέμεινε εκτός ιερουργικών καθηκόντων μέχρι την
ημέρα του θανάτου του.
Υπήρξε ένας συμπαθής, σεμνός και αξιαγάπητος κληρικός
και γι’ αυτό απολάμβανε της αγάπης και της εκτιμήσεως του
ποιμνίου του, αλλά και των ιερωμένων όλων των βαθμίδων
της εκκλησίας.
Αγωνίστηκε στη ζωή του σκληρά και τίμια και έφυγε αφήνοντας πίσω του την ανάμνηση των αρετών του.
Όπου πέρασε δίδαξε την αγάπη για το συνάνθρωπο και
αυτή εισέπραξε από το ποίμνιο του και ιδιαίτερα από τους
κατοίκους του χωριού Κατοχή, που θέλησαν να έχουν κοντά
τους για πάντα τον ΠΑΠΑ - ΓΙΑΝΝΗ.
Χάσαμε έναν εκλεκτό συγγενή, φίλο και συγχωριανό.
Αιωνία σου η Μνήμη αγαπητέ και αξέχαστε ξάδελφε
ΠΑΠΑ - ΓΙΑΝΝΗ. 
Χ.Τ

Σοφία Χαλάτση – Μακρή

E

φυγε από κοντά μας σε
ηλικία 86 ετών, ύστερα
από πολυετή και σοβαρότατα προβλήματα υγείας που
αντιμετώπιζε η αγαπητή μας
χωριανή Σοφία Χαλάτση, σύζυγος του Μένιου, που και αυτός
έχει καταβληθεί από μεγάλα
προβλήματα υγείας.
Πατέρας της ο Αποστόλης Μακρής και μητέρα της η
Φωτεινή Τσιαμασιώτη από τον
Κλειτσό. Ο πατέρας της είχε
χτίσει μεγάλο διώροφο σπίτι
(δεν σώζεται σήμερα) εκεί που
είναι τώρα αυτό του εγγονού
του Αποστόλη, μεταξύ του δάσκαλου Δήμου και του Μένιου.
Σ’ αυτό το πατρικό τους σπίτι
δημιούργησαν μια μεγάλη οικογένεια 8 παιδιών (1 αγόρι και
7 κορίτσια). Το αγόρι ήταν ο
Δημήτρης Μακρής (δεν ζεί σήμερα) σύζυγος της Μαρίας και
πατέρας του Αποστόλη. Τα 7
κορίτσια ήταν: η Λαμπρινή που
παντρεύτηκε στην Καρδίτσα
και πέθανε δυστυχώς πολύ νέα,
η Παρασκευή που παντρεύτηκε στην Αθήνα, η Αννέτα και η
Σπυριδούλα που παντρεύτηκαν
στην Απιδιά, η Αγαπούλα που
πέθανε νωρίς εδώ στο χωριό
νέα κοπέλα μόλις 30 ετών και
η Βασίλω με τη Σοφία που πα-

Να προστατεύσουμε εικόνες και
ιερά σκεύη από το
βέβηλο χέρι των
ιερόσυλων

Το γράψαμε κι άλλες φορές,
δεν εισακούσθηκαν οι προτάσεις μας και δυστυχώς συνεχώς
ακούμε για εκκλησίες των ορεινών χωριών που γίνονται στόχος
διαρρηκτών. Ειδικά φέτος το χειμώνα είχαμε πολλά κρούσματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση
των ιερόσυλων, ιδιαίτερα στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου
εξελίσσεται σε εύκολη υπόθεση,
δεδομένου ότι οι εκκλησίες και
τα μοναστήρια βρίσκονται σε
δυσπρόσιτες περιοχές. Τα χωριά
αδειάζουν από κατοίκους, ενώ τα
Εκκλησιαστικά Συμβούλια είναι
αδύνατο να παρακολουθούν σε
καθημερινή βάση τα εξωκλήσια
και τα μοναστήρια.
Καλό θα είναι να προχωρήσει το έργο κατασκευής του
Εκκλησιαστικού Μουσείου Καρδίτσας, στο οποίο θα φιλοξενούνται οι εικόνες από κάθε περιοχή,
καταγεγραμμένες, όπως επίσης
και τα ιερά σκεύη. Έτσι οι εικόνες
θα διασωθούν από τη φθορά του
χρόνου και το βέβηλο χέρι των
ιερόσυλων αλλά παράλληλα θα
προβάλλεται και η εκκλησιαστική
ιστορία του τόπου μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στη 2η σελίδα του
«Νέου Αγώνα» (9.3.10). Επειδή το
θεωρούμε σημαντικό το αναδημοσιεύουμε.

ντρεύτηκαν εδώ στο χωριό. Η
Βασίλω τον Τάκη Μητσάκη και
η Σοφία τον Μένιο Χαλάτση.
Να πούμε εδώ πως ο πατέρας τους, ο Αποστόλης, πέθανε
πολύ νωρίς και τα άφησε ορφανά από μικρά. Αλλά και τη
μητέρα τους την έχασαν νέα,
μόλις παντρεύτηκαν τα 2 κορίτσια
στην Απιδιά, πηγαίνοντας να τα
δεί, στο δρόμο την
έριξε το μουλάρι
και απ’ αυτό το
χτύπημα σε λίγο
καιρό
πέθανε.
Έτσι φεύγοντας
και ο αδελφός
τους για δουλειά
στην Αθήνα μεγάλωσαν με χίλιες δυσκολίες χωρίς να έχουν
δίπλα τους κανέναν δικό τους.
Με την προστασία του Θεού
όμως μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και απέκτησαν καλές οικογένειες.
Η Σοφία, μόλις γυρίσαμε
«σιαπάν», στο χωριό, λίγα χρόνια μετά (1954) παντρεύτηκε
με τον Μένιο Χαλάτση και απέκτησαν 3 παιδιά, τον Νίκο, τον
Αποστόλη και την Πόπη. Ευτύχησε να δεί πολλά και καλά
εγγόνια όμως τα μεγάλα προ-

βλήματα υγείας που την κατέβαλαν τα τελευταία χρόνια δεν
την άφησαν να τα χαρεί όσο θα
ήθελε.
Ότι και να πούμε για τη
χωριανή μας Σοφία θα είναι
λίγο. Εργατικότητα, καλοσύνη,
ευγένεια, φιλοξενία, κοινωνικότητα, πάντα με το
χαμόγελο στο πρόσωπο, βοήθεια προς
όποιον είχε ανάγκη,
ήταν μερικές από τις
πολλές αρετές και
χάρες της, oι οποίες
αναδείχτηκαν σε όλο
τους το μεγαλείο τα
χρόνια που ο σύζυγός της Μένιος ήταν
Πρόεδρος του χωριού
μας, της Νεράϊδας, και το σπίτι τους ήταν πάντα ανοιχτό για
όλο τον κόσμο.
Σοφία θα σε θυμόμαστε
πάντα. Θα σε θυμόμαστε όπως
ήσουνα τότε, πρίν αρρωστήσεις.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα
του αγαπημένου μας χωριού,
της Νεράϊδας, όπου τώρα αναπαύεσαι και τόσα χρόνια έζησες.
Αιωνία σου η μνήμη.

Οι χωριανοί σου

Πρωτοποριακή μέθοδος για την
καταπολέμηση του «έλκους» της καστανιάς
Μια πρωτοποριακή μέθοδος για την καταπολέμηση της ασθένειας
του «έλκους» της καστανιάς, παρουσιάστηκε πρόσφατα (μέσα Μαΐου) στα
Χανιά, από τον ερευνητή του ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης καθηγητή Στέφανο Διαμαντή.
Η μέθοδος, όπως είπε ο καθηγητής, είναι βιολογική και έχει εφαρμοστεί ήδη με επιτυχία σε 17 νομούς της χώρας μας, αλλά και σε χώρες του
εξωτερικού όπως η Ρουμανία και η Πορτογαλία.
«Έχουμε έναν αντιμύκητα, τον οποίο τον τοποθετούμε μέσα σε μια
πάστα την οποία παρασκευάζουμε στο εργαστήριό μας στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή την πάστα την δίνουμε σε ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία τα οποία
στη συνέχεια τοποθετούν αυτόν τον αντιμύκητα πάνω στα άρρωστα δέντρα. Ο αντιμύκητας υποβαθμίζει τον παθογόνο μύκητα που προκαλεί την
ασθένεια», εξήγησε ο κ. Διαμαντής.
Σύμφωνα με τον ίδιο η μέθοδος αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον,
καθώς δεν απελευθερώνονται φάρμακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δημοσιεύουμε την ευχάριστη
αυτή είδηση, ευχόμενοι ολόθερμα, μήπως με τη μέθοδο αυτή να καταπολεμηθεί επιτέλους αυτή η καταραμένη ασθένεια που δεν έχει αφήσει καστανιά για
καστανιά…

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τ

ο κάλεσμα του Συνδέσμου για εθελοντική
αιμοδοσία, 24/4/10 και
8/5/10, δεν είχε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Ευελπιστούμε
πως το επόμενο κάλεσμα θα
τύχει, κυρίως από τους νέους
σε ηλικία, της δέουσας προσοχής και ανταπόκρισης.

Επειδή το σημερινό απόθεμα
της τράπεζας αίματος, σε Αθήνα και Καρδίτσα, έχει φθάσει στα
κατώτατα όρια, παρακαλούμε
όσους έχουν εξυπηρετηθεί κατά
το παρελθόν και δεν έχουν αντικαταστήσει τις φιάλες, ας τις αντικαταστήσουν. Άλλωστε είναι οι
μόνοι που γνωρίζουν καλύτερα απ’
όλους μας τι θα πει να έχεις αίμα τη

στιγμή που το χρειάζεσαι.
Επίσης, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αίμα, ας απευθυνθούν
στον υπεύθυνο του Συνδέσμου κ.
Δ. Γιαννουσά, τηλ. 6976459443
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά και να
προβάλλουμε ως παράδειγμα
προς μίμηση τους παρακάτω εθελοντές αιμοδότες του πρόσφατου
καλέσματος:
1. Γεροκώστα Δημ. του Αποστόλου
2. Βενιαράκη Προκόπη
3. Εμμανουήλ Ευάγγελο του Ιωάννου
4. Καραμέτο Γεώργιο του Ηλία
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Κλοπή σε εκκλησία του Αμαράντου

Αδίστακτοι κλέφτες ιερών συμβόλων και κειμηλίων της θρησκείας μας έκλεψαν δύο καμπάνες – σήμαντρα
από το εξωκλήσι του Αη-Γιάννη στο γειτονικό μας χωριό Αμάραντος. Η κλοπή διεπράχθη τις ημέρες της
Μεγάλης Εβδομάδας. Το γεγονός καταγγέλθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο Αμαράντου στην Αστυνομία κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε άμεσα τον χώρο. Από τον Δήμο Ιτάμου κατατέθηκε μήνυση κατά
αγνώστων. Αναφέρουμε την είδηση αυτή που διαβάσαμε στις εφημερίδες της Καρδίτσας (7.4.10) υπενθυμίζοντας πως πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Κάθε άγνωστος ασκόπως περιφερόμενος μπορεί να κάνει
ζημιά οπουδήποτε.
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Ανακοινώσεις Προέδρου
Δ. Δ. Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας όπως:
Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας. Τα
πληρώνουμε με το κιλό και δεν πρέπει να ρίχνουμε στους κάδους μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα
σκουπίδια (δένουμε την πλαστική σακκούλα) και μετά την
πετάμε με προσοχή και πάντα μέσα στον κάδο.
Δεν πετάμε ποτέ και τίποτα στα ρέματα του χωριού.
Οτιδήποτε έχουμε για πέταμα τα βγάζουμε στο δρόμο για να τα πάρουν.
Να διατηρούμε καθαρό το Νεκροταφείο. Δεν πετάμε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από λάδι στο
χώρο αλλά μέσα στο βαρέλι για να καούν. Στις εκταφές να
αφήνουμε το χώρο όπως τον βρήκαμε χωρίς σκουπίδια.
Απαγορεύεται αυστηρά το πότισμα κήπων από το
δίκτυο ύδρευσης. Όλοι μας τώρα παίρνουμε νερό
από τις στέρνες για να ποτίζουμε και αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον κήπο μας.
Στο πότισμα να τηρείται με ευσυνειδησία η σειρά
(αράδα) μεταξύ μας. Κρατάμε το νερό για μερικές
ώρες (3 είναι αρκετές) και μόλις ποτίσουμε τον κήπο μας
φωνάζουμε τον γείτονα να συνεχίσει εκείνος στον δικό
του κήπο. Έτσι θα γυρνάει και πιο γρήγορα η αράδα.
Οι κάτοικοι που ποτίζουν οφείλουν να καθαρίζουν
καλά τις γούρνες και να συντηρούν επιδιορθώνοντας τυχόν μικροβλάβες του δικτύου άρδευσης.
Να προσέχουμε τα φρεάτια των ομβρίων. Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα
τα νερά.
Στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα να προτιμάμε
το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Δεν τίθεται θέμα περικοπής δρομολογίων αλλά για να έχουμε καλή συγκοινωνία
πρέπει να συνεχίσουμε έτσι προτιμώντας το λεωφορείο.
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας.

☛
☛
☛
☛
☛
☛
☛
☛

Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι

Σωστή Διαχείριση
Νερών Άρδευσης
Για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον
κήπο μας, ποτίζοντάς την
από τις γούρνες – στέρνες και για
να μην ξεραθεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια καλοπροαίρετη θερμή παράκληση στους
χωριανούς μας. Να φροντίσουμε
όλοι ώστε να αρκούν 2 ώρες το
πολύ 3 για το πότισμα του κήπου
μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως
το γείτονα να συνεχίσει εκείνος το
πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει
γρήγορα και όλοι οι κήποι μας θα
είναι πράσινοι.
Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση
προς όλους τους χωριανούς μας.

➜

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Διαφημίσεις
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την καταχώρηση όλων των διαφημίσεων.
Ζητούμε την κατανόηση των επαγγελματιών συγχωριανών μας. Οι
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Ό

Καλοκαίρι 2010 στη Νεράϊδα

Πολιτιστικές
& άλλες εκδηλώσεις
Ιούνιος
Κυριακή 20/6: Ημερίδα στην πλατεία για Παραμεγδόβιο & άλλους δρόμους περιοχής
Ιούλιος
Τρίτη 20/7: Πανηγύρι στον Αη-Λιά
Τρίτη 27/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα
Αύγουστος
Παρασκευή 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δυο βράδια)
Δευτέρα 9/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με χωριανούς μας οργανοπαίχτες
Τρίτη 10/8: Εκδρομή του Συλλόγου μας.
Τετάρτη 11/8: Τιμητική εκδήλωση για αείμνηστο
Κώστα Ι. Ζήση, στην πλατεία, από Δήμο Ιτάμου.
Πέμπτη 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών.
Παρασκευή 13/8: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία.
Σάββατο 14/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου στην
πλατεία.
Τρίτη 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά στην Κρανιά &
εκδήλωση για Κλέφτες Αγράφων από Δήμο Ιτάμου.
Σεπτέμβριος
Τετάρτη 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι
Ακόμα:
Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ
Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών.

Ανακοίνωση
για Μοναστήρι Νεράϊδας

ποιος έχει την ευχαρίστηση να προσφέρει κάποιο είδος καθημερινής χρήσης (π.χ. σόμπα, κρεβάτι, πετρογκάζ κ.λ.π.)
για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 2 μοναχοί (ο πατήρ-Δαμασκηνός & ο πατήρ-Νικηφόρος) οι οποίοι ενδιαφέρονται
να έρθουν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, ας
επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Πλατσιούρη στο τηλ. 697 4433949. Για να πληροφορηθεί τι χρειάζεται. Ο
Δήμος Ιτάμου ανέλαβε να κατασκευάσει ένα ξύλινο σπιτάκι, εκτός
περίφραξης Μοναστηριού, όπου θα κατοικήσουν. Ο δε χώρος των
Κελιών θα λειτουργήσει ως Αρχονταρίκι.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 8
Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας
μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο
λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτωβρίου.
Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Ο Αριθμός Λογαριασμού στην τράπεζα είναι ο εξής: 469 04
003010 33
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι
η Εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’
αυτόν τον λογαριασμό.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να
δίνετε και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας:
Θάνος Βασίλειος...................................................τηλ(697 3015409)
Καστρίτσης Τρύφωνας..............................................(697 7250896)
Πλατσιούρης Κώστας.................................................(697 4433949)
Θάνου Χρυσούλα........................................................(697 6047011)
Μονάντερος Φώτης....................................................(697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος..................................................... (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης........................................................ (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία.........................................(697 9305471)
Κουσάνας Κώστας.......................................................(697 2594310)

Υπενθυμίζουμε
για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το
προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα και από τη ρύπανση.
● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και
να φροντίζουμε το χώρο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
● Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες
του χωριού μας και τους δημόσιους χώρους.
● Απορριματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων μας είναι, από
1 μέχρι 20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος στο χωριό, να έρχεται πιο συχνά, 3 φορές την εβδομάδα.
● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν όλοι
καλά με γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό χαλίκι –
σάρα.
● Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση, στις
Εκλογές και στις άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
● Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι ώστε να μείνει
ζωντανό αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία
του. Ο Σύλλογος θα προσφέρει και φέτος φαγητό στους
προσκυνητές.
●Τα δέντρα που έχουμε φυτέψει σε διάφορα σημεία να
τα προστατεύουμε από τα ζώα και να τα φροντίζουμε.
● Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι μας
στις καθημερινές μας δραστηριότητες και εργασίες στα
χωράφια, να μην ανάβουμε ποτέ φωτιά εκτός χωριού και
αν δούμε κάπου φωτιά αμέσως τηλεφωνούμε στο 199
(Πυροσβεστική).
● Τα φώτα των δρόμων: να αλλάζονται οι καμένες λάμπες ώστε να υπάρχει παντού φώς τη νύχτα.
● Παιδική Χαρά στο Σχολείο: να προσέχουμε τις κούνιες, δραμπάλες, τσουλίθρες κ. ά. Που είναι για τα μικρά
παιδιά και όχι για τους μεγάλους.
Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο όμορφα το καλοκαίρι στο ωραίο χωριό μας.

Βρύση Κοκκινόβρυσης «Στα Κονάκια»

Κ

αινούργια, πετρόχτιστη με κούπα, θα είναι σε λίγο καιρό η
περίφημη βρύση «Στα Κονάκια» στην Κοκκινόβρυση, με το
δροσερό νερό της. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την
κατασκευή της διέθεσε ήδη ο αγαπητός μας Νίκος Καλλές
(Δικηγόρος και πρώην Βουλευτής), οι πρόγονοι του οποίου ξεκαλοκαίριαζαν στην Κοκκινόβρυση και τόσες αναμνήσεις τους συνδέουν με την
περιοχή αυτή και το χωριό μας. Θα γίνουν ωραίες τοιχοποιίες, πέτρινα
πεζούλια, πλακόστρωση του δαπέδου και το «κρούσταλλο» νερό θα τρέχει από πέτρινη κούπα. Το έργο ανέλαβε και σύντομα αρχίζει ο αγαπητός
χωριανός μας και εξαίρετος τεχνίτης Γιώργος Η. Μητσάκης ενώ την επίβλεψη των εργασιών θα έχει ο Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας.
Μπράβο, απ’ όλους μας, στον Νίκο Καλλέ για την ωραία αυτή πρωτοβουλία και Δωρεά του.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν 111 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.163 αντίτυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν κάποιος δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη
διεύθυνσή του (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στη
Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ζητάμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας που ενώ μας έστειλαν
κάποια κείμενα δεν θα τα δούν δημοσιευμένα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει
χώρος. Θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο. Επίσης παρακαλούμε
δείξτε κατανόηση σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας ύλης. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά,
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ
με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους
κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν
200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί;
Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο 4ον
ΚΠΣ.

